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Sessió 3 de la CARPA

La sessió de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 

(CARPA) s’obre a les tres de la tarda i deu minuts. Presideix, en funcions, el vicepresident, 

Joaquim Paladella Curto, acompanyat de la secretària, Cristina Casol Segués. Assisteix la 

Mesa el lletrat Xavier Muro i Bas.

Hi són presents Cristòfol Gimeno Iglesias, Rosa Maria Ibarra Ollé i Sílvia Romero Galera, 

pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Alba Camps i Roca, Antoni Flores i Ardiaca, Lluïsa 

Llop i Fernàndez i Eugeni Villalbí Godes, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Pere Albó Mar-

lés, Joan Carles Garcia Guillamon i Salvador Vergés i Tejero, pel G. P. de Junts per Catalu-

nya; Antonio Ramón López Gómez, pel G. P. de VOX en Cataluña; Pau Juvillà Ballester, pel 

G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, i Lucas Silvano Ferro 

Solé, pel G. P. d’En Comú Podem.

Assisteixen a aquesta sessió el director del Consell Assessor per al Desenvolupament 

Sostenible de Catalunya, Arnau Queralt i Bassa; el gerent de l’Associació d’Iniciatives Ru-

rals de Catalunya, Albert Puigvert Tuneu; el coordinador d’àrees de l’Associació Catalana 

de Municipis, Lluís Corominas i Díaz, i la vicepresidenta de l’Associació de Micropobles de 

Catalunya, Carme Ferrer Cervelló.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’una representació de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya 

davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar 

de les seves tasques amb relació a l’Agenda rural de Catalunya (tram. 357-00026/13). Co-

missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural. Compareixença.

2. Compareixença d’una representació del Consell Assessor per al Desenvolupament 

Sostenible davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 

per a informar de les seves tasques amb relació a l’Agenda rural de Catalunya (tram. 357-

00028/13). Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural. Comparei-

xença.

3. Compareixença d’una representació de l’Associació de Micropobles de Catalunya 

davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar 

de les seves tasques amb relació a l’Agenda rural de Catalunya (tram. 357-00027/13). Co-

missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural. Compareixença.

4. Compareixença d’una representació l’Associació Catalana de Municipis davant la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar de les 

seves tasques amb relació a l’Agenda rural de Catalunya (tram. 357-00029/13). Comissió 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural. Compareixença.

5. Proposta de resolució sobre l’abordament amb garanties de la temporada de la fruita 

a Lleida (tram. 250-00133/13). Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació (text 

presentat: BOPC 57, 56).

El vicepresident

Bé; benvinguts, diputats; benvinguts tots els compareixents del dia d’avui.
Primer de res, fer extensives les disculpes per no poder ser-hi avui la Meritxell 

Serret, la presidenta. Té un problema familiar greu i, per tant, no hi ha pogut ser. 
M’ha demanat que, com a vicepresident, avui faci jo de president. Disculpeu, perquè 
també serà la primera vegada que faig de president, per tant, pot passar una mica 
de tot. De fet, los comandaments ja no van. (El president riu.) Però, bé, dit això, po-
dríem començar.

Ja hem dit abans..., hem acordat amb los portaveus que farem un sol torn de com-
pareixences, de quinze minuts cada compareixent, i, en acabat, farem los diferents 
torns dels diferents grups d’aquí, del Parlament, en un torn de rèplica. I, en acabat, 
si volen, també, un torn de rèplica més curt, eh?, per part dels compareixents, i de 
tres minuts i mig, si fos el cas, per part dels diferents grups, d’acord? (Pausa.) Per 
tant, si no hi ha res més, donarem la paraula.
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Compareixences 
357-00026/13, 357-00027/13, 357-00029/13 i 357-00029/13

El primer punt, la compareixença del senyor Arnau Queralt i Bassa, que és di-
rector del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, per 
a informar de les seves tasques amb relació a l’Agenda rural de Catalunya. Moltes 
gràcies. Quan vulgues.

El director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de 
Catalunya (Arnau Queralt i Bassa)

Bona tarda i moltes gràcies a tothom per la sol·licitud de compareixença als 
membres de la comissió redactora de l’Agenda rural de Catalunya. 

Demanem disculpes perquè segurament algunes de les persones aquí assistents 
ja van assistir el mes de juliol a una reunió que vam fer a Alpens de forma virtual i 
presencial. Per tant, algunes de les coses que vam dir en aquell moment, doncs, les 
repetirem ampliades, eh? Però sí que, per tant, demanaríem disculpes per aquesta 
petita repetició. 

(Les exposicions dels oradors són acompanyades d’una projecció de xarts, els 
quals poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Bàsicament, l’Agenda rural de Catalunya s’emmarca, diguem-ne, en aquests 
tres..., en aquest marc, en aquests tres logos: «El món rural hi diu la seva», «Pel 
futur del país, fem l’Agenda rural de Catalunya» i «La millor manera de predir  
el futur és creant-lo». Aquests són els tres lemes que hem estat utilitzant, bàsica-
ment, per mostrar que l’Agenda rural és una agenda que surt del propi món rural, 
que és el propi món rural qui està cridat a definir el seu full de ruta per al seu desen-
volupament i, per tant, ell mateix és qui l’ha de crear.

Les persones que avui compareixem..., i aquí hi ha un petit error de data, quan 
diu «novembre de 2021» és «novembre de 2020». Però les persones que aquí com-
pareixem ho fem en representació de les entitats que integren la Comissió Redactora 
de l’Agenda Rural, que respon –o que responem– a un mandat de la Comissió In-
terdepartamental sobre Despoblament Rural del Govern, que el novembre de 2020  
ens demana que ens constituïm com a comissió que redacti, juntament amb entitats 
del món rural, aquest document, aquest full de ruta. 

I som quatre organitzacions, que després aniran seguint, doncs, la meva inter-
venció. Però hi ha Arca, que és l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya –hi ha 
l’Albert Puigvert, que després explicarà ben bé qui són, què és Arca–; l’Associació 
Catalana de Municipis, amb en Lluís Corominas, que també seguirà la intervenció, 
i l’Associació de Micropobles de Catalunya, amb la seva vicepresidenta, la Carme 
Ferrer, que també ens acompanya i que també farà la seva intervenció. I, finalment, 
el CADS, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, un 
òrgan creat l’any 98 per part del Govern perquè l’assessori en l’àmbit de la sosteni-
bilitat.

Per què aquestes quatre organitzacions? Doncs, bé... I per què aquest encàrrec? 
Doncs, bàsicament, aquest encàrrec es produeix per la necessitat de fer un docu-
ment àgil, involucrant-hi, doncs, tot el món rural amb una perspectiva transversal i, 
a sobre que ho fem –i aquest és, potser, un dels elements d’aquesta agenda, d’aquest 
grup de quatre organitzacions–, és que ho creem des d’un punt de vista neutre. És 
un espai de trobada, és un espai..., no és el Govern, sinó que són entitats que reben 
aquest mandat per crear un espai neutral, diguem-ne, un espai en el qual tothom pot 
opinar i pot fer les seves propostes. 

I per què l’Agenda rural? Doncs hi ha molta lletra, en aquesta presentació. 
I m’han de disculpar, eh?, però, bàsicament, és perquè volem millorar com viu la 
gent de les zones rurals al nostre país; perquè és important reconnectar les realitats 
rurals i urbanes, i és molt difícil parlar de món rural –potser hauríem de fer servir 
el terme «ruralitats», perquè tenim unes..., les àrees rurals són molt diverses. També 
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és important perquè també es planteja per aturar el procés de despoblament que vi-
uen moltes de les zones rurals del nostre país; per fer front a l’emergència climàtica 
i ambiental, garantint, per tant, també els serveis ecosistèmics que ofereixen aquests 
espais naturals i l’activitat agrària. Perquè també és important desenvolupar i fer 
correctament el procés de transició energètica, distribuïda i participada. El món ru-
ral o les ruralitats no són només..., tenen un component o una essència agrícola, però 
també hi ha una part essencial del món empresarial que es desenvolupa en el món 
rural i per això hem de..., a través d’aquesta agenda, també es vol millorar la com-
petitivitat del món rural. Es volen millorar, a través d’aquesta agenda, els sistemes 
de governança i custòdia del Govern per tal de que facilitin aquesta transversalitat 
que va apareixent constantment en les reflexions que es fan, no només amb l’Agenda 
rural, sinó que en termes generals sempre s’està veient que o adoptem plantejaments 
transversals o, al final, treballar en compartiments estancs no porta a bons objec-
tius. I, finalment, garantir que els fons europeus tinguin en compte les necessitats i 
urgències del món rural o de les diverses ruralitats d’aquest país.

No és nou, el que estem fent; tenim antecedents previs. I, per tant, un marc de 
referència molt clar és la Declaració de Cork 2.0. Cork és una ciutat a Irlanda on el 
5 i 6 de setembre del 2016 es va realitzar la Conferència Europea sobre Desenvo-
lupament Rural. I en aquesta conferència es va aprovar un document que era «Una 
vida millor en el medi rural». 

Cal tenir present que veníem de la prèvia, de la Declaració de Cork sense el 2.0 
de l’any 96, que es deia «Un medi rural viu». Aquí estem dient: «Hem de millorar», 
eh? La Declaració de Cork 2.0 és: hem de millorar com els ciutadans i ciutadanes 
viuen al medi rural.

I en aquesta Declaració de Cork 2.0 –per tant, ja és posterior, és del 2016; és, per 
tant, posterior a l’aprovació de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i també poste-
rior a l’Acord de París del desembre del 2015– ja es fa una clara referència a vincu-
lació entre el món rural i com el món rural ha de contribuir al desenvolupament dels 
ODS i també de tota l’agenda climàtica derivada, doncs, de l’Acord de París. Per 
tant, protagonista, el món rural, del present i del futur. D’acord?

A partir d’aquí, què reclama aquesta declaració?, i que és important tenir-ho en 
compte perquè anirà també baixant cap a l’Agenda rural de Catalunya, eh? I sem-
bla que..., no els sonarà nou, però la Declaració de Cork 2.0 reclamava fomentar la 
prosperitat del món rural, enfortir les cadenes de valor rural, invertir en la viabilitat 
i la vitalitat del medi rural, millorar la governança, i millorar l’aplicació i simplificar 
les polítiques. Són arguments o són elements que van apareixent recurrentment en 
molts plantejaments, incloent-hi també l’Agenda rural.

Un altre referent que cal tenir en compte –i permetin-me que faci aquesta intro-
ducció, però és bo posar-ho en context, eh?– és una resolució que el Parlament Eu-
ropeu aprova el 2018 i que bàsicament el que fa és fer una crida, és posar a prova,  
el 3 d’octubre del 2018, i és una resolució que intenta demanar l’aplicació de solu-
cions a les demandes específiques de les àrees rurals, muntanyoses i remotes –que 
suposen el vuitanta per cent del territori europeu, el cinquanta-set per cent de la po-
blació i el quaranta-sis per cent del PIB. 

I en aquesta resolució, el Parlament Europeu fa una crida a crear una agenda 
rural europea, d’acord?, una agenda europea per a les àrees rurals, muntanyoses i 
remotes per promoure el desenvolupament socioeconòmic, per promoure el creixe-
ment econòmic i la diversificació, per al benestar de la població que hi viu, per pro-
tegir la natura i, sobretot, però també, per la cooperació i la interconnexió, no només 
entre les àrees rurals, sinó entre les àrees rurals i el món urbà.

Aquest és un vell debat present a Catalunya, present en la major part de debats 
sobre el món rural en aquests moments, i que, per tant, s’havia de resoldre a través 
d’aquesta Agenda rural europea, i l’Agenda rural catalana també hi hauria de con-
tribuir.
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I, finalment, per ser més..., la qüestió més recent, diguem-ne, és aquesta visió, 
l’«A long-term vision for the EU’s rural areas», la visió a llarg termini per a les àrees 
rurals europees, una visió al 2040. És més curt termini que llarg termini; 2040 és 
d’aquí pocs anys, per tant, cal actuar. I, bàsicament, què vol fer aquesta long-term 
vision? Aquí ho resumeix. Vol aconseguir unes àrees rurals més fortes, unes àrees 
rurals més connectades també entre elles i amb les àrees urbanes i periurbanes; vol 
unes àrees rurals molt més resilients des d’un punt de vista econòmic, social i am-
biental, especialment, doncs, davant d’un escenari de canvi ambiental i climàtic, que 
ja els està afectant. I, finalment, doncs unes àrees rurals més pròsperes. Quan parla 
de resiliència, també parla d’una resiliència davant de crisis econòmiques, eh? Per 
tant, no és només una resiliència ambiental, social, sinó també com serà capaç el 
món rural de ser resilient davant de grans crisis econòmiques, d’acord?, derivades 
també de factors interns i externs. 

Aquesta agenda rural, aquesta long-term vision, s’ha elaborat a través d’un pro-
cés de participació important. I bàsicament hi ha dos instruments claus que és bo..., 
ja entenc que vostès els coneixen, però que no m’estic d’assenyalar, que són: un 
pacte rural, per tant, un instrument de governança i cooperació de les àrees rurals 
de cara a aconseguir aquests quatre elements, eh? Àrees rurals fortes, connectades, 
resilients i pròsperes el 2040. Però, sobretot, aquesta cooperació s’ha de fer a nivell 
europeu, a nivell nacional, a nivell regional i a nivell local. Per tant, d’alguna forma 
o altra, aquesta agenda rural catalana també està cridada a ser un plantejament del 
món rural català –i del Govern, quan l’adopti– de cara a aquestes cooperacions que 
estem plantejant en aquesta agenda, aquesta visió a llarg termini de les àrees rurals 
europees.

I llavors, finalment, també un altre instrument. Dèiem aquest pacte rural, i lla-
vors hi ha un pla d’acció europeu per a les àrees rurals en el qual hi han quatre grans 
línies de treball: la creació d’un ecosistema d’innovació; transport sostenible i la di-
gitalització; la resiliència econòmica, social i ambiental, i la diversificació econòmi-
ca. Aquests quatre eixos –que, en el nostre cas, com explicaran els meus companys, 
en el cas català en són més– són quatre eixos fonamentals que guien, diguem-ne, el 
pensament, la visió i l’actuació a nivell europeu pel que fa a les àrees rurals. 

Un altre gran element que tenim com a referència és l’agenda rural francesa, 
d’acord? Aquest és el gran referent. En aquest procés d’elaboració de l’Agenda rural 
de Catalunya hem estat treballant, hem estat escoltant l’exemple francès, que es va 
aprovar l’any 2019, que conté dues-centes mesures específiques per al desenvolupa-
ment rural. I bàsicament allà hi han quatre elements. Hi ha una gran voluntat políti-
ca, que hi han dos ministeris implicats. La redacció ha comptat amb la participació, 
com aquí, del propi món rural, d’acord? En la participació, com hem fet aquí, hi ha 
hagut una sèrie de consultes i entrevistes. En aquest cas no hem fet entrevistes, però 
sí que hem fet, doncs, diversos períodes de participació, que exposaran més enda-
vant els meus companys. I finalment –i aquí, permeteu-me, hi ha un error, també: 
diu «agena» quan hauria de ser «agenda»– entoma dues-centes actuacions i n’hem 
prioritzat cinquanta, d’acord? Però, per tant, és una agenda de referència.

Aquest és un altre document... com que tinc cinc minuts, no hi som a temps; us 
el recomanem. És el gran document inspiracional per part d’Arca, que és la Decla-
ració de la Seu, aprovada el desembre del 2018, on marca dotze reivindicacions per 
al desenvolupament rural de Catalunya. 

Entenc que ja el coneixen, però, bàsicament, aquí el que s’està tornant a parlar, 
i em salto..., he intentat vincular, eh?, cada actuació amb els ODS, però en el punt 
12 queda clar que Arca, en el moment que fa aquesta declaració –la Declaració de 
la Seu–, demana al Govern la redacció i la implantació d’una agenda rural catalana 
que, a imatge d’aquest procés que hem vist a França, doncs treballi des del territori 
i amb el territori per intentar crear el full de ruta per al desenvolupament.
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Per tant, tot aquest procés que estem desenvolupant ara s’emmarca en tot aquest 
context europeu i català.

I, finalment –abans de passar la paraula, doncs, al següent compareixent–, tot 
això, tot aquest procés, es fa en un marc, que és el marc de l’Agenda 2030. Saben 
que en aquests moments hi han disset objectius de desenvolupament sostenible, on 
hi han múltiples actors de territori que estan treballant per fer-la possible, des del 
Govern, el món local, les diputacions, empreses, diverses organitzacions. Aquest 
seria el marc inspirador, d’acord? És a dir, com aconseguim assolir aquests objec-
tius. I el món rural té molt a dir en els tots els objectius, d’acord? No hi ha cap ob-
jectiu que sigui rural, sinó que parlem d’alimentació, parlem de reducció de pobresa, 
parlem d’innovació i d’infraestructures; també és important al món local.

I aquesta agenda paraigua, diguem-ne, s’ha de coordinar necessàriament. Hem 
de buscar la coherència política, la coherència entre aquell instrument amb l’agenda 
rural, però amb aquest diàleg també amb l’agenda urbana que també s’està impul-
sant des del Govern de la Generalitat i en el qual també hi ha molta participació. 
Si no hi ha aquest diàleg entre agenda rural i agenda urbana, estarem, diguem-ne 
–i això ho hem intentat fer en el nostre procés–, una mica mirant la foto només des 
d’una perspectiva, quan a tot arreu ens estan demanant aquesta visió de diàleg, no?, 
entre les dues realitats. 

President, jo ho deixaria aquí i donaria pas, doncs, al següent. 

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor Queralt. Gràcies, doblement, per ajustar-se al temps. 
Ara demanem que facin lo canvi amb el senyor Albert Puigvert Tuneu, de l’As-

sociació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, també per a informar sobre les seves 
tasques amb relació a l’Agenda rural de Catalunya. Senyor Puigvert, quan vulgui. 
(Pausa.) Senyor Puigvert, té quinze minuts per exposar.

Albert Puigvert Tuneu (gerent de l’Associació d’Iniciatives Rurals de 
Catalunya)

Gràcies, president. Bé, la meva intervenció serà una mica més prosaica que la del 
company Arnau, que ens ha fet un marc perfecte, marc teòric i conceptual. 

Jo, com deia ell, eh?, disculpes a la gent que va sentir una mica la presentació 
d’Alpens, perquè hi ha qüestions que seran repetides, avui, però penso que està bé 
anar a poc a poc i que tothom tingui la informació i tinguem un moment zero per 
a tots igual.

Per la gent que no coneix Arca: Arca som la xarxa de desenvolupament rural de 
Catalunya, eh?, som la xarxa de grups d’acció local de Catalunya, representem els 
onze grups d’acció local rurals de Catalunya més un de grup d’acció local pesquer 
de l’Alt Empordà, eh? 

Els grups d’acció local són entitats publicoprivades d’obligat..., normativa eu-
ropea, més d’un cinquanta per cent privades, encarregats de desenvolupar la di-
namització dels territoris rurals del país i partint d’un mínim d’un cinc per cent 
d’estructuració del fons Feader en cada període de programació. Aquesta feina de 
dinamització rural la fem a partir de la gent del territori i des del territori. 

Quatre dades, diguéssim: ocupem o donem servei al setanta-tres per cent de la 
superfície de Catalunya, al deu per cent de la població catalana. Vull dir, i això tam-
bé donarà una mica d’imatge i sentit de la importància d’aquesta agenda rural que 
estem tramant avui aquí.

I a nivell d’entitats, implicades en aquests dotze grups d’acció local, tenim més 
de 157 entitats públiques –entre municipis, consells comarcals, consorcis– i més de 
208 entitats privades, eh? –gremis, associacions de productors, empresaris, etcète-
ra–, del territori i per al territori, que és la nostra feina.

Presentada l’entitat, a mi m’ha tocat el bloc d’explicar una mica la vessant par-
ticipativa. Som aquí, venim d’un procés de mesos treballant la participació. Vàrem 
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defugir o vàrem voler defugir, a partir dels contactes que vam fer amb els companys 
francesos i a nivell europeu també, de la via clàssica de la participació, de fer con-
vocatòries en obert. Vàrem fer una primera aproximació, com ha fet el long-term 
vision de la Unió Europea, que és: «Entitats, territori, proposeu.» Per tant, aquesta 
primera petició al territori, aquesta primera consulta prèvia d’aportacions inicials, 
amb una idea molt clara: no volíem que ningú pensés que..., Estem curulls de pro-
cessos participatius. La gent, a territori, està bastant cansada que se l’interpel·li, que 
tinguem no sé quantes agendes, no sé quants plans estratègics i que, en el fons, no 
acabin permeant, eh? És un dels riscos i dels neguits que tenim en aquests moments 
en el marc del procés, també, que, com a comissió redactora, volem que sigui atès.

En aquesta fase d’aportació inicial, en la que vàrem quedar sorpresos de la im-
plicació –ens havíem marcat un objectiu de la meitat del que vam tenir–, vàrem 
aconseguir, en la fase aquesta, 282 aportacions, que representaven unes quatre mil i  
escaig propostes, gairebé cinc mil, en la seva totalitat, que, agrupades, resumides  
i tretes les redundàncies, van acabar sent a l’entorn d’unes nou-centes propostes re-
collides en el document inicial d’aportacions, sense fer cap mena de filtre, simple-
ment ajustant les redundàncies.

La sorpresa positiva que vam tenir va ser el fet de que va ser una participació 
plural. No vam arribar a la paritat per sexes, però déu-n’hi-do. A nivell d’aporta-
cions, el que diu aquí, eh?, el quaranta-tres per cent va ser a títol individual, el cin-
quanta-set per cent va ser provinent d’entitats. Per tant, món organitzatiu, que és el 
que volíem copsar.

I un dels riscos... Vàrem plantejar una estructura de set reptes –de vuit reptes ini-
cialment–, per allò que pensem en caixetes, i, per tant, que la gent endrecés les pro-
postes a partir de les caixetes, i patíem perquè no hi hagués una distribució desigual. 
Doncs, sorprenentment, va ser una aportació molt rica, no equitativa, però sí que 
això, molt repartida pels diferents àmbits i reptes que vàrem plantejar inicialment. 

Tancada aquesta fase d’aportacions inicials i partint d’un document que recollia 
aquestes aportacions, vàrem obrir una fase de tallers temàtics, eh?, on volíem copsar 
l’expertesa de la gent.

Pensem que tot això ho vam fer en un context de covid. Per tant, aquí, anades i 
vingudes, no va ser fàcil, i patíem nosaltres pel risc de la qüestió de la participació, 
eh? Sobretot ens ha importat molt, i penso que és una qüestió que hem de vetllar, 
que siguem el màxim de representatius i el màxim de transversals a nivell d’apor-
tacions. 

En aquest sentit, vàrem plantejar..., aquí ja vam fer un primer pas, que és agrupar 
dos reptes en un, eh? El de persones i benestar el vam agrupar amb el repte demo-
gràfic perquè vèiem que hi havia moltes propostes que redundaven. Per tant, aquí 
vam fer una primera modificació de la proposta inicial. 

No haver-hi interpel·lacions sobre aquesta estructura de plantejament de reptes; 
per tant, vàrem mantenir aquests reptes. 

Per tant, varen tenir lloc aquestes sis sessions temàtiques, tallers temàtics online, 
que varen tenir un èxit jo penso que més que considerable, tant quantitativament 
com qualitativa, eh? I aquí es va moure tant el territori com la gent especialitzada 
de les diferents temàtiques. 

Un cop feta la fase de tallers temàtics –la qüestió del covid també ens va per-
metre un moment d’airejament o d’oxigen–, vàrem voler fer les sessions territorials. 
Teníem molt clar i tenim molt clar, que també és una reivindicació del territori, que 
és el territori qui ha de proposar. Per tant, era bàsica aquesta fase territorial. Aquí 
vàrem donar espai a que la gent plantegés, des de la perspectiva del territori, aquests 
reptes: si els veien bé, no els veien bé i quines prioritats semblava que teníem. I ho 
vàrem intentar, vam fer-ho a partir de dues sessions temàtiques per vegueria. 

Finalment, en tota aquesta fase prèvia de participació –jo penso que, de la mane-
ra que l’hem tramat, estem molt contents la comissió redactora perquè l’èxit jo pen-
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so que és important– hem tingut, sumats tots, un total de 1.200 participants, 1.200 
i escaig participants. 

Vàrem voler fer un seguiment, tenint en compte que a la comissió redactora hi ha 
una part important d’entitats del món local, de quina participació hi havia d’ens lo-
cals, i aquí tenim aquests percentatges en les diferents fases d’implicació d’alcaldes 
i alcaldesses, regidors i regidores, eh?, i membres d’entitats públiques. 

I, finalment, quina distribució hem tingut pels diferents moments de participació 
que he dit, eh? Important: 357 entitats han fet aportacions. Penso que és un volum 
prou important a tenir en compte.

I l’altra qüestió interessant, que és, en les aportacions inicials sí que hi havia un 
petit biaix a nivell de sexe, en aquest cas hi ha una certa paritat home-dona, eh?

I per edats també n’hem fet un seguiment. Ens vam quedar sorpresos, en les fa-
ses d’aportació inicials, que hi havien aportacions de joves de menys de setze anys. 
Això també va estar bé. Sí que és un gap, eh? Jo penso que és un repte que tenim 
tots plegats que el jovent s’impliqui en aquests processos. Vàrem intentar-ho, teníem 
el món de joventut vinculat, però, bé, jo penso que aquí és un dels elements a tre-
ballar. 

I, finalment, una mica la distribució per territoris del pes de la participació. Es 
pot veure aquí, eh? Al Pirineu estava clar que hi havia una necessitat i una voluntat, 
però és bastant equitatiu. Aquí també hi té molt a veure el moment del covid, penso, 
i la mobilització dels actors de cada territori. 

Tancada aquesta fase d’aportació, que ens n’anem a final de juliol, hem estat tre-
ballant durant aquest mes d’agost amb el document que ara plantegem treballar en 
l’àmbit de la comissió motora –ara explicaré qui som la comissió motora. 

Una mica perquè veieu la complexitat, també, de la feina que hem estat tenint 
fins ara: veníem de gairebé nou-centes aportacions, que hem endegat o endreçat en 
aquestes noves 897 accions, endreçades de cara a enfocar la gestió i enfocar el de-
bat posterior en quaranta-quatre subreptes a partir dels set reptes inicials que he dit, 
cent tretze subreptes. 

I una primera feina que estem fent amb la comissió redactora és fer una primera 
priorització d’aquestes accions. I aquí tenim un punt de complexitat perquè són ac-
cions d’un enfocament divers. N’hi ha algunes que són molt globals, altres que són 
molt concretes i altres que van directament amb una acció directa. Per tant, aquí, la 
feina que tenim ara és l’endreça d’aquesta documentació. Hem fet un primer filtre, 
també, de separar el que són propostes normatives i propostes legals –que també és 
important– de la part més tècnica o més sistemàtica, i hem fet una primera priorit-
zació d’unes 390 accions. 

Si ho recordeu, l’Arnau, quan ens ha explicat l’experiència francesa, a França 
van acabar amb unes dues-centes accions, cinquanta d’urgents i deu d’estructurals. 
Aquí, donada aquesta fase prèvia en què la gent ha aportat molt, tindrem un debat, 
penso, interessant a nivell de comissió motora i també de redactora de fins a quin 
punt ho ampliem. Perquè, ho repeteixo, la intenció és que sigui una agenda efectiva, 
que no ens quedem amb un document a l’aire. 

L’estructura del document..., que després ho explicarà la Carme, suposo, però, 
em sap greu, eh?, no el podem posar sobre la taula perquè tot just aquest divendres 
d’aquesta setmana la farem extensiva a la comissió motora, treballarem aquest do-
cument en el si de la comissió motora i, si tot va bé, a final d’octubre serà el moment 
en què tindrem aquest document. Per tant, llavors en podrem tornar a parlar. L’es-
tructura bàsicament serà aquesta, eh?, una introducció, la que ha fet l’Arnau, sobre 
paper; la metodologia que us acabo d’explicar ara, més tot lo que ha sorgit dels re-
sultats; una part més conceptual... 

Una cosa que vam dir molt en els debats inicials de la comissió redactora era: 
volem defugir de diagnosticar-nos. No perquè no sigui important, que és important, 
però estem hiperdiagnosticats. Sabem molt de quin mal hem de morir i una de les 
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tantes que ha anat sortint en totes les sessions és: «Ostres, ja n’hi ha prou de fer anà-
lisis i estudis, anem de cara a l’acció.» Per això aquest ruc-ruc i aquest nervi que 
tothom ens verbalitza quan les entitats participen. Servirà per a alguna cosa, això? 
Com ho aterrarem? És una mica la feina que avui... i el repte que també penso que 
a aquesta casa li pertoca entomar.

Presentació dels reptes de la ruralitat a partir d’una anàlisi que ens ha fet el grup 
de l’Ignasi Aldomà de la UdL. 

Les aportacions de l’Agenda rural. Hem intentat fer una agrupació d’aquests rep-
tes, subreptes, per tenir un document inicial, però, tot seguit, venen les accions des-
tacades i prioritzades. 

I això és el que us deia que, en aquests moments, començarem a parlar en l’àm-
bit de la comissió motora, eh? Fins ara l’Arnau ha explicat el que era la comissió 
redactora, els que hem suat aquests mesos la cansalada per poder arribar on som. 
Això sí, per encàrrec de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament, eh? 
Penso que és important, també, tenir-ho perquè serà qui rebrà el retorn d’aquest tre-
ball que estem fent.

La comissió motora..., com ens ho vam plantejar a partir de les converses que 
vam tenir també amb l’experiència francesa, de la qual hem begut molt, eh? França 
ha muntat el Parlament Rural francès. No cal aquí, però sí que era important que 
no només quatre entitats, per molt representatives que siguem de territori, no som 
quatre entitats de territori, en són moltes. Per tant, hem estat buscant aquelles tren-
ta-cinc, quaranta per fer un grup on es pugui discutir, que tinguin representativitat 
però que també tinguin expertesa, coneixement, base territorial, i ens puguin apor-
tar amb aquesta transversalitat dels reptes que hem plantejat.

Per tant, la feina de la comissió motora? Per una banda, impulsar i vetllar perquè 
el procés participatiu i de redacció de l’agenda sigui correcte. Els vàrem convocar 
quan vam tenir el primer recull d’aportacions inicials, els hem tornat a convocar ara, 
i ara treballarem en el si de la comissió motora. Vetllar perquè els reptes estiguin 
representats de forma global i de forma transversal, que no ens deixem cap qüestió i 
que, per tant, en aquest marc de redacció de les aportacions, doncs, tingui un sentit 
i un quòrum. Aportar el coneixement de cadascuna d’elles. I, sobretot, vetllar per la 
representativitat territorial d’aquesta agenda, eh?

Aquest és un «pantallasso», aquesta presentació la tindreu. 
El que deia, l’interès nostre, com a comissió redactora, va ser que fos transversal, 

que fos representativa i que fos un marc acotat –no podíem fer una comissió motora 
de cent entitats. Per tant, aquí sí que vam estar discutint... A les entitats els ho vam 
plantejar i tothom, encantat de ser-hi. Moltes d’elles, amb aquest interrogant o amb 
aquest condicionant: «Si ens hi posem, serà per alguna cosa.» I aquí jo penso que... 
Una de les entitats és l’associació Dones del Món Rural, que són molt pragmàtiques, 
van molt de cara a barraca (l’orador riu). I és el neguit que constantment ens treuen, 
eh? «Sí, però volem veure els resultats.» Vull dir que aquesta responsabilitat no és 
només nostra, penso que és de Govern i que és de Parlament. 

I em sembla que fins aquí la meva part. Li cedeixo la paraula.

El vicepresident

Gràcies, senyor Puigvert. També donar-li les gràcies per haver-se cenyit tant al 
temps. I, a partir d’aquí, si volen fer també el canvi... (Pausa.) Ara és el torn del se-
nyor Lluís Corominas Díaz, un vell conegut de la casa (rialles), i estimat, en repre-
sentació de l’Associació Catalana de Municipis. Té la paraula. 

Lluís Corominas i Díaz (coordinador d’àrees Associació Catalana de 
Municipis)

Gràcies, president. Comparec en nom de l’Associació Catalana de Municipis, 
com a responsable de continguts, i també soc coordinador de les àrees jurídica i de 
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formació, i, amb els companys d’Arca, de Micropobles i del CADS, doncs, com s’ha 
explicat, impulsem la part més territorial de l’Agenda rural. 

Us explicarem ara el contingut dels reptes en què hem englobat totes les aporta-
cions. Evidentment, s’havia de fer un criteri; són nou-centes aportacions, per tant, 
moltes coses estan interconnectades i, dintre de les accions, també. I, per tant, s’ha 
fet un primer cribratge, que, de fet, és la feina que hem pogut fer nosaltres, perquè 
aquí no hi ha aportació ni de la comissió motora ni la comissió redactora, sinó que el  
que hi ha és sistematització de la informació que s’ha fet des de les tres fases de par-
ticipació. Per tant, tot el que us direm a partir d’ara –primer, jo mateix, i després, la 
meva companya, la vicepresidenta de Micropobles, la Carme–, doncs, enteneu-ho 
així. Per tant, no és un tema d’aportacions pròpies del que us estem parlant. 

D’entrada, vam fer una proposta de vuit eixos, que es van reduir a set, que són 
aquests que teniu aquí: persones, benestar i repte demogràfic; transició ecològica; 
territori connectat; sistema agroalimentari; sistema forestal; innovació i dinamitza-
ció econòmica i social, i el de governança. Al primer també hi havia tota la part del 
repte demogràfic, que el vam refondre amb la part de persones, benestar i repte de-
mogràfic en un de sol, eh? Per què? Perquè aquest sí que estava molt interconnectat 
tot i, per tant, les accions que en sortien, doncs, justificaven que el tractéssim en un 
de sol. 

Com s’ha dit abans, encara no hem presentat les accions a la comissió motora. 
Per tant –per respecte també a la comissió motora, no perquè no vulguem quedar 
bé amb el Parlament de Catalunya–, ara us explicarem aquests reptes, posarem un 
parell d’accions d’exemple del que són aquests reptes, però evidentment no farem 
–perquè tampoc és el dia ni el moment– l’explicació dels nous reptes perquè no te-
nim prou temps ni molt menys. 

Per tant, comencem amb el primer, amb el de persones, benestar i repte demo-
gràfic. Com us deia, aquí hi ha tota la part social, tota la part de cohesió social, tota 
la part de salut, tota la part educativa, tota la part de serveis socials, cures, etcètera. 
Tota la part de l’envelliment de la gent gran, també; tota la part cultural. El dret a 
l’habitatge, com no pot ser d’una altra manera. Totes les accions al voltant de l’ha-
bitatge, que han sortit moltes idees, moltes propostes i hi han també proves pilot en 
aquest moment que s’estan duent a terme al territori i que també s’han recollit. I tot 
el que us deia abans del repte demogràfic. I del repte demogràfic, tant tota la qüestió 
de la lluita contra el despoblament com el repoblament, com l’arrelament, que són 
conceptes que semblen iguals però no són iguals, i, per tant, doncs, totes les accions 
que van lligades a repoblament, arrelament i lluita contra el despoblament.

Un parell d’exemples d’accions que han sortit. En tots els àmbits heu vist que hi 
ha també la part normativa, eh?, que s’escau molt per la casa que estem, i, per tant, 
també hi han, doncs, propostes legislatives per tirar endavant o de modificacions 
o d’innovació legislativa que es tirin endavant. En aquesta primera, de persones, 
benestar i repte demogràfic, una acció que ha sortit és tot el tema de les noves tec-
nologies lligades als àmbits socials i de salut, però que no vagin en detriment de 
la presencialitat. Hi ha molta por que tota la part de noves tecnologies, d’atenció a 
distància, etcètera, també, doncs, vagi en detriment d’aquest contacte, d’aquesta pre-
sencialitat. I, en l’àmbit educatiu, doncs les accions al voltant del model d’Educació 
360, un model integral, un model que pensa en aprofundir, d’alguna manera, tot el 
concepte de «poble educador». 

En el repte, el segon, el que és la transició ecològica, el títol és prou definitori: 
«Per a una economia circular que faci front al canvi climàtic i faciliti la biodiver-
sitat.» Aquí han sortit accions per garantir la gestió integral del cicle de l’aigua, la  
millora i manteniment del sòl, preservar els espais naturals i millorar l’estat de  
la biodiversitat, la reducció i gestió sostenible de residus i economia circular, i tam-
bé planificar i promoure la implantació d’energies renovables.
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I com a dos accions d’exemple que us posem, tot el que està relacionat amb les 
renovables i la legislació. I aquí, evidentment, doncs tot el que és autoconsum, tot 
el que és l’impuls de les energies renovables, tot el que és l’ús de les zones entropit-
zades, prèviament, abans d’accedir a nous sòls per a la implantació d’aquest tipus 
d’energies, han sortit. I per tant, el que surt també com a conseqüència, i també us 
ho volíem destacar molt, és la modificació del reial decret del 2019, del novembre 
del 2019, que, com bé coneixeu, doncs, per una banda, volia l’impuls d’energies re-
novables, però, per l’altra, el que es demana amb les accions que es destaquen, que 
surten molt recurrentment tant en les participacions temàtiques com en les territo-
rials, és, sobretot, la planificació territorial, la concertació territorial a l’hora d’im-
plantar. I, al costat d’això, doncs tot el que són compensacions, també, territorials 
i interterritorials; tot el que és, també, el foment de l’autoconsum, i, per tant, doncs 
aquí hi ha un ventall ampli que ens demana la modificació d’aquest reial decret.

La següent: territori connectat. Aquí hi ha, evidentment, tot el que deia abans 
l’Albert. Com que la diagnosi ja està feta, aquí, evidentment, doncs això seria el que 
ens sortiria. Evidentment, les zones rurals no estan contentes amb la situació que te-
nen de connexió, en general, tant temes de noves tecnologies i de digitalització com 
temes de transport, de transport públic sobretot. I, per tant, el que són les TIC, el 
transport públic i les xarxes elèctriques surten de manera recurrent a totes les parti-
cipacions que hem fet amb accions concretes.

Aquí, dues accions que us hem posat o dos grups d’accions que veureu en el seu 
moment, doncs, que surten molt: tot el que és el preu del transport públic a les zones 
de poca densitat i tot el que és la mobilitat en general, a nivell públic, que ens sur-
ten també, doncs, propostes que hi ha en aquest moment, programes pilot o proves 
pilot, com és el servei de transport a demanda o compartit i que ha sortit, també, 
recurrentment.

I, en l’àmbit de les noves tecnologies, garantir l’internet d’alta velocitat i priorit-
zar els territoris desafavorits a l’hora de fer concessions en el desplegament d’infra-
estructures de telecomunicacions. Si posem només en mans del que és la licitació 
privada, doncs això no arriba a tot arreu, i, per tant, s’ha d’intervenir en el mercat 
per poder fer arribar a tot arreu les noves tecnologies de la connexió.

El quart és el sistema agroalimentari, sota el concepte de «sobirania alimentà-
ria». Aquí hi hauria totes les accions que deriven d’aquest gran títol, per entendre’ns. 
I, per tant, aquí hi ha l’accés als recursos productius i protecció dels espais agra-
ris; transformació i elaboració agroalimentària; cadena alimentària; tot el que són 
circuits curts, de venda directa, quilòmetre zero, etcètera. Parlant també del model 
productiu, hi ha moltes accions que qüestionen el model productiu o proposen mo-
dels productius.

També hi ha hagut moltes aportacions en temes de condicions laborals, formació 
agrària i transferència tecnològica; les polítiques i cultura alimentària; l’àmbit pes-
quer; el model associatiu.

I, com us deia, també aquí hi ha propostes, igual que les altres, de temes norma-
tius. Hi ha un tema normatiu, que de fet ja està regulat, però que es va més enllà, que 
és tot el debat que hi ha de l’accés a la terra, i, d’alguna manera, com es garanteix 
aquest accés a la terra, i, d’alguna manera, com es poden fer viables nous projectes 
en l’àmbit agrícola, sigui, doncs, amb espais test que, d’alguna manera, doncs pro-
ven la viabilitat dels projectes o amb altres iniciatives.

També han sortit accions amb infraestructures compartides, que els que vau ve-
nir a Alpens vau veure tema d’obradors, d’elaboració i també d’infraestructures que 
estan en desús i que es poden aprofitar per tirar endavant aquest tipus d’iniciatives.

I la cinquena i darrera que us explicaré jo, i després ja vindrà la Carme, és tot el 
sistema forestal, que aquí també hi ha un ampli ventall d’aportacions. Aquí, evident-
ment, hi ha tot el tema de la gestió forestal sostenible, la silvicultura, la prevenció 
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d’incendis i l’aprofitament, també, dels recursos, tant el que és fusta pròpiament com 
el no fusta, eh?, que també n’hi ha. 

Evidentment, aquí hi ha l’accés als terrenys forestals, que és un debat, i que te-
nim accions de tot tipus, aquí, de propostes. La gestió forestal sostenible. També hi 
ha temes de condicions laborals i el debat sobre l’ús recreatiu dels boscos.

Respecte a un parell d’accions exemple d’aquest bloc, d’aquest eix, tot el tema de 
pastures al voltant de la prevenció d’incendis, que hi ha diferents aportacions. I tam-
bé, a nivell normatiu o a nivell de planejament, es demana impulsar el pla general 
de política forestal de Catalunya i els plans d’ordenació de recursos forestals, eh? 

I, per tant, veieu que només he fet titulars de les accions perquè, voluntàriament, 
al que esperarem, doncs, és a tenir-les també sistematitzades i poder-les explicar mi-
llor, passant per la comissió motora. La comissió motora, com ha dit abans l’Albert, 
té una funció no només de revisar aquesta participació ciutadana, sinó també de fer 
aquelles aportacions que cregui de si hi ha oblits, buits, dintre del que ens han apor-
tat perquè, com heu vist, són també entitats molt legitimades per fer aportacions, 
que han tingut l’oportunitat de fer les seves en tot el procés que heu vist, en les tres 
fases del procés participatiu, però que, evidentment, en el moment que presentem 
aquesta sistematització que ara estem acabant, doncs també serà l’oportunitat per 
veure si ens hem deixat alguna cosa que pugui millorar el document final, d’acord?

President...

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor Corominas. Si volen fer l’intercanvi, ara? (Pausa.) Agrair 
la presència de la senyora Carme Ferrer Cervelló, que intervindrà en nom i com a 
vicepresidenta de l’Associació de Micropobles de Catalunya. Moltes gràcies. Té la 
paraula per quinze minuts.

Carme Ferrer Cervelló (vicepresidenta Associació de Micropobles de 
Catalunya)

Bé, en primer lloc, moltes gràcies, avui, per donar-nos aquesta oportunitat d’ex-
plicar tota aquesta tasca que portem fent durant aquest... Em sentiu bé? Ara. (Veus 
de fons.) Millor, no? Bé, doncs res, us deia que, primer de tot, agrair-vos l’haver-nos 
convidat avui aquí a poder-los explicar tota aquesta feina que portem fent des del 
novembre de l’any passat, aquesta encomanda que ens va fer la Comissió Interde-
partamental sobre Despoblament. 

I, bé, jo vinc en representació de l’Associació de Micropobles. Soc la Carme Ferrer,  
en soc la vicepresidenta. I, com molts de vosaltres sabeu, i els que no sabeu..., doncs 
Micropobles és una associació que neix l’any 2018 i neix com a lobby, no?, una mi-
queta, de pressió d’aquests municipis més petitons que tenim al nostre país, a Ca-
talunya, que representen un dos per cent de la població però gestionen gairebé un 
cinquanta per cent del territori.

Jo seguiré el que ha dit en Lluís, explicar els reptes, els dos reptes que ens que-
den: el d’innovació i dinamització econòmica, i el de governança. Així que no m’es-
tendré gaire més i passo en matèria. 

Doncs, bé, el sisè repte ha tractat temes d’innovació, dinamització econòmica i 
social, i el que pretén és garantir tots aquests serveis econòmics essencials, trobar 
noves oportunitats d’ocupació, així com generar innovació en tot lo que és l’econo-
mia rural. Han sortit moltes idees, moltes possibilitats, moltes aportacions a dins 
d’aquest repte, i entre elles, doncs, bé, dinamitzar tot el que és el mercat de treball 
amb noves polítiques adaptades al context actual, tot lo que fa referència a la dina-
mització i la diversificació de l’economia rural més enllà del que coneixem com el 
sector primari, no? Moltes vegades el món rural, doncs, l’entenem com el sector pri-
mari, i va més enllà, no?, hi ha més economia més enllà d’això, tot i que aquest és 
un dels puntals de les zones rurals. 
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També redefinir i fomentar, doncs, tot el que és el model de turisme, anant cap a 
un model més singular i més definit per a cada un dels territoris, i també més soste-
nible, doncs, en tota aquesta línia que comentava l’Arnau Queralt abans dels objec-
tius de desenvolupament sostenible.

També implementar en el món rural infraestructures. Les infraestructures també 
són desenvolupament econòmic i permeten desenvolupar econòmicament altres po-
lítiques i tot lo que són aquests serveis de suport als emprenedors i a les empreses. 

També generar espais i eines innovadores al servei de totes aquestes empreses 
rurals. I, sobretot, tot el que fa referència a la normativa i la fiscalitat, no?, relaciona-
da amb tots aquests àmbits econòmics. Per exemple, una de les accions que ha sortit 
més demandada, no?, doncs és tot lo que és el canvi per afavorir el règim dels autò-
noms a les zones rurals, que no es paguin taxes, per exemple, sempre fixes, sinó que 
vagin en funció de l’activitat econòmica que generi cada un d’aquests empresaris.

També mantenir i assegurar, doncs, l’accés a tots aquests serveis essencials, i 
que aquests serveis essencials serveixin també per dinamitzar econòmicament tot 
aquest àmbit rural, no? Sorgeixen moltes oportunitats cap a la cura de les persones, 
cap a la cura dels infants, i, bé, altres oportunitats que puguin derivar-se d’aquests 
serveis, no?

I, tanmateix, també tot el tema de les gestions bancàries, els caixers, els bars i, 
sobretot, que aquests serveis, no?, doncs els tinguem als micropobles. Bàsicament, 
es tracta de no mirar tant les ràtios, sinó que tothom pugui tenir aquests serveis bà-
sics que tota la ciutadania es mereix.

Pel que fa al repte de la governança? Doncs ho hem parlat moltes vegades des de 
la comissió redactora, no? Aquest serà un punt clau de com, a partir d’aquí, desenvo-
luparem, doncs, tot el que és aquesta agenda rural. La governança, de quina manera 
establirem, doncs, les sinergies entre els diferents ens que hauran d’actuar i hauran 
de prendre decisions i implementar totes aquestes accions i propostes que venen de 
baix cap a dalt, no? Al final, tot el procés que s’ha fet, ben bé com ha explicat abans 
l’Albert i també ha explicat l’Arnau, és un procés que neix de la ciutadania per una 
encomanda del mateix Govern i que, d’alguna manera, són ells els que ens proposen 
totes aquestes accions, no?

Amb aquest repte de la governança què és el que es pretén aconseguir? Doncs 
pretenem aconseguir tindre un marc proper, sòlid i eficient, que la seva base sigui 
aquesta participació, que aquestes preses de decisions i aquesta implementació d’ac-
cions estiguin sota un context caracteritzat i que també hi hagin l’administració lo-
cal i totes aquestes entitats amb expertesa i coneixement del dia a dia.

Com bé dèiem, bàsicament, d’aquest repte, els seus principals àmbits d’actuació 
seran el que és enfortir la governança, la planificació estratègica de tots els munici-
pis, així com crear i enfortir aquests espais de governança supramunicipal més enllà 
dels locals. Pensem que és molt important, tal com se’ns ha fet arribar amb moltes de  
les propostes, que hi hagi aquest contacte, doncs, entre les entitats supramunicipals 
i les entitats locals, i que moltes de les lleis o moltes de les polítiques que es desple-
guin siguin en consonància amb les necessitats que realment es necessitin i no les 
que es pensen, a vegades, des d’un despatx, no?, sense haver consultat el territori. 
Una mica també va en línia, doncs, del que comentava abans el Lluís, no?, del tema 
de la transició energètica.

Implementar totes aquestes accions i aquestes polítiques, que siguin de caire 
transversal. Amb això..., va relacionat amb tota la resta de reptes, i el que es ve a 
referir és que a vegades inserim molt en un repte concret i hi dediquem molts es-
forços, però els altres reptes, doncs, es queden d’una manera aparcada. I això què 
és el que passa? Que no permet que es desenvolupin de manera transversal totes les 
necessitats que hi ha. És a dir, si fiquem molt d’èmfasi a l’habitatge però no fiquem 
èmfasi en els serveis o no fiquem èmfasi en l’educació o no fiquem èmfasi, doncs, en 
com gestionem tot aquest territori, ens queden les potes coixes de tota la resta, no?
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D’aquesta manera, també, sempre, des del CADS, no?, des del Consell Assessor 
per al Desenvolupament Sostenible, quan es pretenen desplegar aquests objectius de 
desenvolupament sostenible també es plantegen de manera transversal. Els uns no 
s’entenen sense els altres. 

Què més? Doncs, i, sobretot, que dins d’aquesta governança, ja que estem parlant 
de l’Agenda rural de Catalunya, hi hagi la participació d’aquest món rural en tota la 
presa d’aquestes decisions per implementar aquests models de cogovernança. 

Com a exemples de propostes que han sortit, doncs, bé, potenciar i prioritzar pro-
cessos participatius a nivell municipal, tal com us comentava abans; realitzar con- 
sultes, també, ciutadanes en diferents temes; oferir eines de participació adequades 
i, al mateix temps, també poder promoure la cultura participativa de tota la ciuta-
dania. I amb això, doncs, fomentar tota aquesta participació ciutadana a través d’or-
denances municipals.

I un altre dels exemples i de les propostes que també han sortit en aquest model 
de governança, en aquest repte 7, ha estat el tema de ruralitzar les normatives i les 
polítiques, tot el que ara es coneix com a «rural proofing». Però nosaltres aquest 
rural proofing l’entenem no com fer lleis per al món rural, sinó que entenem que 
aquest rural proofing de l’Agenda rural de Catalunya ha de sortir en consonància 
amb totes aquestes accions i aquestes propostes que sortiran d’aquesta agenda rural. 
I, bé, d’aquesta manera, doncs, es tractaria de crear un organisme transversal que 
servís per coordinar tota aquesta acció rural i també per tenir en compte tot lo que és  
aquesta visió rural i totes aquestes polítiques que impactaran en el territori i que, 
d’alguna manera, reivindiquen la necessitat de prendre decisions, no?, que s’adaptin 
en l’especificitat de tot aquest món rural que tenim a Catalunya.

I, com també abans comentaven els companys, això no ho entenem sense establir 
aquest contacte, també, amb tot lo que són les zones urbanes. Estem parlant de que 
això ha de ser un projecte de país i no un projecte del món rural o un projecte del 
món urbà, no?, sinó un projecte de país que tiri endavant i que puguem assolir aquest 
equilibri territorial a través d’aquesta governança. 

Bé, ara us explicaré una miqueta quina és aquesta proposta de calendari que tre-
ballarem amb la comissió motora abans de tancar el document definitiu.

Vam fer una prèvia, la setmana passada, amb ells on també els hi vam explicar 
una miqueta tot el que avui..., i les aportacions que us estem fent avui aquí. El 24 
de setembre els hi farem arribar els documents de l’Agenda rural. Tenim dos docu-
ments. Bé, hi ha un document que és, bàsicament, les propostes, i l’altre és més el 
redactat. 

L’objectiu 1, doncs, és que aquesta comissió motora pugui detectar tots els buits 
en aquest contingut de propostes per a cada repte i per a cada subrepte. I l’objectiu 
número 2, doncs, és que col·labori en la priorització de totes aquestes accions que 
s’hauran de desplegar un cop aquesta Agenda rural entri en acció, no? El 8 d’octubre 
és la data límit que hem posat perquè ens facin aquestes aportacions i el 19 d’octu-
bre farem una reunió amb la comissió motora, un matí de feina comissió redactora 
i comissió motora, per tancar el document. 

Què més? Doncs, ara, aquí, us interpel·lem a vosaltres, no?, tot el que és l’espai de 
Govern i l’espai del Parlament. Què hem de fer quan aquest document estigui tancat, 
quan la comissió redactora hagi elaborat el document i la comissió motora també 
hi hagi dit la seva en funció i en base del que la ciutadania i la participació durant 
aquests mesos ens ha fet arribar la gent de Catalunya, no? Doncs, bé, un cop tan-
cat aquest document per part de la comissió motora, la idea és elevar la proposta de 
l’Agenda rural de Catalunya a qui ens l’ha encomanat, que és la Comissió Interde-
partamental sobre el Despoblament Rural. Això es preveu fer-ho a finals d’octubre 
d’aquest any. Seguidament, per poder-ho elevar a Govern, passarà pel portal Parti-
cipa. Passarem per una última fase de participació, que això serà el novembre del 
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2021. I, bé, el plantejament, doncs, aquest sobre l’Agenda rural de Catalunya, que 
serà el desembre del 2021, gener del 2022. 

I aquí hi haurà un punt important, que serà també que hem de relligar tot això 
que sortirà d’aquest document i haurà d’anar en consonància, doncs, entre els dife-
rents ajuts europeus que ens han d’arribar, no? Tenim un repte molt gran, que serà, 
com a país, també, la gestió de tots aquests Next Generation que ens han d’arribar, 
així com el nou període europeu que ens arribaran ajuts. I pensem que tots aquests 
ajuts poden ser una molt bona eina per poder desenvolupar i aterrar, doncs, tota 
aquesta agenda rural al territori.

Pel que fa a l’espai de treball al Parlament, bé, avui ens trobem presents aquí, 
avui, dia 21, que hem vingut a presentar-vos tota aquesta feina que portem fent du-
rant aquest any. Una de les coses que també demanaríem, doncs, és un espai de con-
certació per a l’execució d’aquesta agenda rural i també la cohesió territorial, no?, 
que ens serveixi perquè tothom s’hi senti identificada i puguem aconseguir amb això 
aquesta tan anhelada cohesió territorial. 

També volem un àmbit d’interlocució –ens agradaria que hi hagués un àmbit 
d’interlocució– i un seguiment del desplegament de totes aquestes actuacions. Com 
abans comentaven també els companys, l’agenda rural francesa, en la qual ens em-
mirallem, no?, doncs perquè per nosaltres ha estat un exemple de fer una feina 
molt ràpida, de baix cap a dalt, i, a més a més, implementar aquestes dos-centes 
accions que havien sortit. N’hi ha bastantes que ja les estan desplegant. I, de fet, el 
Parlament francès, d’aquestes dos-centes, un noranta per cent se les va fer seves. 
Aleshores, doncs, bé, tenir aquest àmbit d’interlocució i seguiment del desplega-
ment d’aquestes actuacions, així com la realització de propostes incloses en aquesta 
Agenda rural de Catalunya. I aquest espai de concertació entenem que no només ha 
de ser polític, sinó que també ha de ser social, tal com ha anat esdevenint-se aquesta 
agenda rural.

Què més? Doncs també una proposta per desenvolupar tot aquest treball sobre 
l’aplicació de la ruralització, de les polítiques i les normes a Catalunya, no? El que 
us comentava abans, tot el rural proofing que ara es coneix, no?, la ruralització de 
tota la normativa. Però nosaltres, tal també com us comentava abans, l’entenem a 
dins del marc d’aquesta agenda rural, no? Les noves polítiques, les noves normati-
ves, no han d’anar orientades al món rural, sinó que han d’anar en consonància amb 
el que el món rural ha dit referent al que anhela, no?, doncs, per a aquest equilibri 
territorial. 

I, bé, i ja per anar acabant, un espai de treball, no?, amb la comissió motora i la 
societat civil també serà clau, doncs, perquè aquesta agenda rural aterri al territori 
i la gent se la faci seva. La crida de les aportacions finals en la fase final de parti-
cipació, doncs, que s’obrirà a través d’aquest portal Participa ara, a finals d’any. I el 
desembre del 2021 preveiem fer, doncs, un treball amb els membres de la comissió 
motora, així com un plantejament d’un espai d’avaluació i un compliment i execució 
d’aquesta agenda rural.

I, bé, per part meva, això és tot. I, bé, posar en valor, doncs, tota aquesta feina 
que s’ha fet amb la comissió redactora, amb la comissió motora, amb l’equip redac-
tor, que també hi ha membres de l’equip redactor que avui no són aquí, que també 
part d’aquesta agenda rural i aquesta proposta que avui us presentem també és mè-
rit d’ells.

«Merci.» Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyora Ferrer. Bé, hem acabat ara així el torn, i faré una refle-
xió, una reflexió de la importància que té la feina que m’heu explicat que heu fet i 
la que esteu fent. L’important és lo que fem i el que farem, perquè la importància 
és que el món rural, com a mínim, es mantingui viu, no? Lo món rural potser serà 
de les últimes oportunitats que tenim. Lo món rural no està bé, té molts problemes,  
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i, per tant, necessita solucions. I, per tant, gràcies per la feina que heu explicat, grà-
cies per la feina que esteu fent. 

I, a partir d’aquí, doncs, donarem la paraula als diferents grups, de menor a ma-
jor –de menor a major–, que és lo que hem fet a les altres comissions, entenc jo. 
Per tant, tindria... (Veus de fons.) De major a menor? Bé, nosaltres ho vam fer al re-
vés, de major... (Veus de fons.) Eh? Ho fem així, de major a menor? (Veus de fons.) 
Doncs, bé, començaria el Grup Socialistes i Units per Avançar. Seria la Rosa Maria 
Ibarra la que tindria la paraula per set minuts. Gràcies.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, president. Bé, hi ha un concepte que ha dit la senyora Ferrer al final que 
jo crec que és fonamental, no? I és que aquest és un projecte de país, és a dir, o ens 
creiem que això ens afecta a tots, ens interpel·la a tots, ja visquem a l’entorn urbà o 
visquem a l’entorn rural, o això no pot sortir. Per tant, aquest és un projecte de país, 
és un projecte transversal, i així l’hem de tractar. 

Especialment, en la intervenció que han fet tant la senyora Ferrer com el senyor 
Corominas presentant aquests set reptes, si no m’he descomptat, que s’han treballat, 
diguem-ne, jo crec que els podríem subscriure tots, eh? Realment, el benestar de 
les persones, el repte demogràfic, la transició ecològica, la necessitat d’un territori 
connectat, la importància del sector agroalimentari, el sistema forestal, la innovació 
econòmica i social, i el sistema de governança creiem que són totalment importants.

De les intervencions que s’han fet, n’hi ha una, que és la del senyor..., la prime-
ra que s’ha fet, la del senyor Queralt, del Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible de Catalunya, que ens ha cridat, d’alguna manera, una mica l’atenció, tot i 
que veiem que és una tònica durant tota l’explicació que han fet tots els intervinents, 
no? Se’ns ha parlat dels instruments, els que teníem com a referents, no?, i s’ha parlat 
d’acord 2016, s’ha parlat de la resolució del Parlament Europeu de 2018, eh?, i se’ns 
ha explicat que els instruments a nivell europeu, doncs, estableixen plantejaments 
que s’hauran d’aplicar quan el Govern decideixi assumir-los, no? 

Aquí potser una pregunta. És a dir, es podria donar que hi hagués un decalatge 
o que no lligues prou bé aquest treball que s’ha fet a nivell de participació ciutadana 
d’Arca amb aquests instruments que a nivell europeu es plantegen?

També ens ha semblat curiós que s’han anomenat diferents nivells de decisió i de 
treball en aquest repte demogràfic, en aquesta necessitat de cohesió territorial i so-
cial, no? I s’ha parlat... o ha parlat el senyor Queralt del nivell europeu, el nacional, el  
regional i el local. Però curiosament no s’ha referit en cap moment al nacional, que 
entenc que es volia referir a l’estatal; en cap moment s’ha fet referència a la feina 
que s’està fent des del Govern d’Espanya, des de la Secretaria d’Estat per al Repte 
Demogràfic. Jo crec que, bé, és un camí, diguem-ne, equivocat el fet de no crear si-
nergies amb el Govern d’Espanya, precisament per tirar endavant un repte que no 
només és de Catalunya, que no només no és ni tan sols d’Espanya, sinó que és a ni-
vell europeu. I, per tant, crec que aquí hauríem d’intentar crear aquestes sinergies i 
intentar lligar complicitats amb el Govern de l’Estat perquè això sigui possible, no?

L’Albert Puigvert, el senyor Puigvert, que ha fet la intervenció d’Arca, realment 
molt interessant. M’he descuidat de dir-ho al començament, però els hi agraeixo..., 
ho ha fet el president també a l’inici, agrair-los la gran feina que han fet de recaptar 
la informació, de la participació de totes aquestes persones en el món rural, de la 
possibilitat de donar-los espais de participació. 

I ha dit una cosa molt interessant, jo crec, que és que la gent n’està una mica 
farta, no?, de que estem hiperdiagnosticats. I la sensació que els hi transmetien 
de que si això, d’alguna manera, serviria per a alguna cosa, no? Realment, això 
també ens preocupa, eh? Perquè estem en un procés participatiu però de vegades 
ens dona la sensació que anem tard: anem tard per prendre decisions efectives i 
executives per frenar el despoblament i per iniciar un repoblament i un arrela-
ment en el territori, no? 
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De fet, aquesta és una sensació que vam tenir en la reunió que vam estar pre-
sents, una entitat que també sembla que busqui, doncs, bé, anar pel mateix camí, 
que és la d’Eines de Repoblament Rural, no? Ens va donar la sensació que aquesta 
entitat també deia: «Escolti’m, el diagnòstic ja el tenim fet. Estem molt preocupats 
perquè aquí hi ha dos-cents pobles, eh?, que poden acabar desapareixent en trenta 
anys –i així ho indiquen, doncs, els estudis dels professors Aldomà i Mòdol de la 
UdL– i, per tant, ja és hora, no? Ja no perdem més temps diagnosticant-los, sinó que 
prenem decisions executives, no?»

I, de fet, hem vist, en els mapes que ens han ensenyat, que hi ha territoris que 
perden població que hem vist que han participat poc en aquests espais de participa-
ció. I potser, per exemple, he vist, si no ho recordo malament, tota la part de l’Ebre, 
també a la Conca de Barberà... són comarques que estan perdent població i que 
sembla que no hi hagin participat prou, no? Com es pot superar això? Com es poden 
superar aquestes reticències? No ja tant de cara a aquest procés, diguem-ne, de diag-
nòstic o de participació per fer propostes, sinó després, en aquest procés que serà 
el de, diguem-ne, fer el seguiment d’aquestes eines que s’han de posar en pràctica. 

I, per últim, no sé com vaig... Sí. Per últim, com els hi deia al començament, 
podem subscriure al cent per cent els reptes que tant el senyor Corominas com 
la senyora Ferrer ens han posat sobre la taula. Potser tindríem petites diferències, 
diguem-ne, de com portar-los a la pràctica, però de ben segur que tots tenim en 
compte que aquestes són unes prioritats estratègiques perquè Catalunya estigui co-
hesionada des del punt de vista territorial i social, no?

I només em voldria acabar referint –que he vist que la senyora Ferrer era la vice-
presidenta de Micropobles– al president de l’Associació de Micropobles, amb el que 
vaig tenir ocasió de conversar, precisament, a Sant Guim de Freixenet, quan parlà-
vem, bé, quan vam fer aquesta reunió de les Eines de Repoblament Rural. I el presi-
dent em deia: «És que en l’àmbit rural necessitem hams, necessitem hams per pescar 
de cara a l’entorn rural.» I què vol dir «hams»? Vol dir habitatge, vol dir activitat 
econòmica diversificada, vol dir mobilitat i vol dir serveis. Crec que, si som capaços, 
entre tots, de plantejar estratègies, de plantejar eines per aconseguir aquests quatre 
hams, serem capaços de retenir població per tornar a fer aquesta Catalunya, doncs, 
més diversificada i cohesionada territorialment i socialment. 

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyora Ibarra. Ara tindria la paraula lo representant i portaveu 
del Grup Parlamentari de VOX, lo senyor López, per set minuts.

Antonio Ramón López Gómez

No, jo, simplement, vull agrair l’assistència i el treball que fan. I ja està, no tinc 
res més a dir.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor López. Ara tindria la paraula el representant de la Candi-
datura d’Unitat Popular, el senyor Juvillà, per set minuts.

Pau Juvillà Ballester

Moltes gràcies. En primer lloc, doncs, agrair i donar la benvinguda als compa-
reixents. La veritat és que és un procés molt interessant i, a més, és un procés neces-
sari, la creació d’aquesta agenda rural. 

Nosaltres n’hem estat fent un seguiment i creiem, doncs, que el procés aquest 
participatiu que esmentava abans l’Albert, que és superinteressant... i, a més a més, 
ara ho explicava, no?, aquesta paritat entre home i dona, aquesta interseccionalitat, 
aquesta barreja de franges d’edat, creiem que és un procés que s’enriqueix molt i 
que és molt necessari.
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I una mica la magnitud del problema o de la situació..., ho explicava abans la 
Carme Ferrer, no?, dos per cent de població i cinquanta per cent de territori és  
la magnitud del que suposa i de la importància que té, doncs, això que és aquest 
procés participatiu.

Bé, com ens han explicat els compareixents, això és un procés que porta propos-
tes i accions concretes. Abans ho deia crec que l’Arnau, això de stronger, connec-
ted, resilient and prosperous areas. I el resilient parlava també de temes econòmics, 
a banda dels ambientals. 

I alguns dels reptes o molts dels reptes que surten aquí o que han expressat els 
compareixents nosaltres els compartim. I al final això es basa en un tema de drets 
–nosaltres entenem que es basa en un tema de drets–, que qualsevol persona de qual-
sevol lloc ha de tenir l’accés i els drets que qualsevol altre. I, per tant, qualsevol per-
sona del món rural ha de poder tenir accés a les TIC; ha de poder tenir accés, com  
dèiem, també, doncs, a una cosa tan senzilla com un bar, com un local social,  
com una farmàcia o com una escola. I això, doncs, aquest equilibri i aquestes pro-
postes nosaltres entenem que xoquen moltes vegades amb aquesta realitat i amb un 
model econòmic que destrueix territori, que acapara terres i que menysté drets.

I, per exemple, doncs, ara mateix –ara mateix no, fa un mes–, l’alcaldessa de 
Cava, que és un municipi petitíssim de l’Alt Urgell, denunciava que no tenen accés 
a internet o que l’accés és molt deficient. Per tant, si el que volem és aplicar aquesta 
agenda rural, el que volem és garantir aquests drets, doncs, una de les coses, pre-
cisament, que hem de garantir és, com bé diu l’agenda, que la gent de tot arreu del 
Principat tingui aquest accés, per exemple, a les TIC, no? O que no es produeixi 
aquest acaparament de terres, que també desertitza el món rural, que el que despo-
bla i que fa que la petita i mitjana pagesia hagin de..., doncs que no puguin continuar 
la seva feina perquè hi han fons d’inversió que estan ara mateix acaparant terres 
rurals. O, per exemple, i lligat a aquesta resiliència ambiental i aquesta diversifica-
ció que s’ha esmentat en el tema econòmic, doncs aturar també aquest monocultiu 
turístic que es produeix, sobretot, a la zona d’on vinc jo, no?, el Pirineu, on hi han 
comarques que tenen més del cinquanta per cent del PIB en turisme. I que coses, 
entenem nosaltres, com uns jocs olímpics contribueixen a continuar fomentant i a 
continuar destruint aquest territori.

Per tant, molt d’acord amb la diagnosi, molt d’acord amb aquests reptes que es 
marquen des de l’Agenda rural, molt d’acord amb continuar garantint aquests drets 
i continuar fent que qualsevol persona que visqui en un poble tingui els mateixos 
drets que qualsevol persona, doncs, que visqui en una gran ciutat. 

I aquí se’ns planteja una sèrie de dubtes i de reptes, també, no?, de la part que 
ens toca ara de que apel·laven ara que eren, doncs, el Govern i el Parlament. D’una 
banda, caldrà veure el grau de compromís del Govern amb aquestes mesures pro-
posades per l’agenda; si serà un pla aprovat pel Govern amb compromís pressupos-
tari i calendarització de l’execució d’aquest projecte; quin seguiment es farà i quina 
avaluació es farà d’aquesta agenda, d’aquesta proposta que ens fan; si es crearan 
indicadors per a saber el nivell de compliment i d’èxit de l’execució d’aquestes me-
sures concretes; si s’avaluaran aquestes mesures a través d’un consell d’experts in-
dependents amb indicadors objectius –del tipus, per exemple, de l’Observatori del 
Món Rural–; quin retorn tindran les persones i entitats involucrades en la redacció 
de l’agenda –és el que dèiem abans, no?, si es fa aquest procés, que és un procés 
molt apoderat, que genera molt apoderament, però no hi ha retorn, tornarem a crear 
processos buits de participació que el que fan és generar frustració, no?–; i si es 
planteja la creació d’una espècie de parlament rural català, com es fa..., a imatge del 
Parlament francès, que creiem que és una eina interessant, no?, i quin seguiment de 
la ratificació o rectificació de les mesures de l’agenda. 

També, doncs, aquest compromís, també ho dèiem, no?, és una eina transver-
sal de govern. Si aquesta agenda transversal serà un compromís executat des de la 
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direcció general d’aquesta agenda rural i si hi haurà alguna figura, també, d’obser-
vadora perquè la legislació i els acords de govern no segueixin tenint aquest biaix 
urbanocèntric que molt sovint, sense voler o volent, no?, tenen algunes normes.

I ara pensava, doncs, l’altre dia parlava amb una de les persones que treballen a 
l’Arca, no?, del tema de l’habitatge, dels problemes que es troben els municipis en 
risc de despoblament per tal de mobilitzar habitatge, que tenen moltes vegades deso-
cupat, perquè la llei catalana, precisament, exclou els municipis en risc de despobla-
ment d’aquestes eines de mobilització. Doncs quines eines tenim perquè les lleis no 
tinguin aquest biaix tan urbanocèntric i permetin, doncs, poder arribar a tot arreu, 
poder també arribar a aquest cinquanta per cent de territori que ocupa un dos per 
cent de població per a mobilitzar, per exemple, una cosa com és l’habitatge i perme-
tre aturar el risc aquest de despoblament. Nosaltres hi serem.

Moltes felicitacions per la feina que heu fet i seguirem al vostre costat. I us do-
nem la mà, us llancem..., i estem aquí pel que faci falta per a desenvolupar-ho.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor Juvillà. Passem la paraula, ara, al Grup d’En Comú Po-
dem. Senyor Ferro, té la paraula per set minuts.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, president. Primer, molt agraït per les vostres compareixences i 
per la vostra feina. Jo crec que el repte que en diferents països s’anomena de forma 
diferent –la Catalunya rural, l’Espanya buidada, el despoblament, etcètera, etcètera– 
és un repte que es reprodueix en la majoria de països postindustrials. És a dir, crec 
que hi ha un excés, i en això coincideixo amb el que heu dit, d’hiperdiagnosi, però 
sí que crec que hem de fer alguna reflexió de fons. 

Tots els països que han viscut processos d’industrialització han viscut necessà-
riament processos de despoblament rural. Perquè, d’alguna forma, els processos de 
concentració urbana es donen també per despossessió de població d’altres territoris, 
perquè es necessita generar un excés de mà d’obra, i, d’això, Catalunya no n’ha sortit 
al marge. I l’últim país que s’ha industrialitzat és Xina, i el debat territorial entre el 
món rural i el món urbà està molt present també en el dia a dia de la política. 

Però més enllà dels greuges que acaba generant entre els territoris, crec que 
avui, que estem en el segle xxi, el que hauríem de tenir clar és quines són les dinà- 
miques que segueixen profunditzant aquesta escletxa; que segueixen fent que avui, 
per exemple, aproximadament el vuitanta per cent de la recerca, el desenvolupament 
i la innovació a Catalunya es segueixi produint a l’àrea metropolitana; que seguei-
xen concentrant inversions que són símptoma d’una desigualtat però també motor de 
desigualtat, com pot ser la fibra òptica, com poden ser inversions en serveis públics, 
en infraestructures, etcètera, etcètera. I crec que és sobre aquestes dinàmiques sobre 
les que hem de ser capaços de construir agendes de transformació que les frenin i 
que siguin capaces de construir al territori altres realitats. 

I jo crec que la vostra feina, per nosaltres, és un magnífic punt de trobada per a 
posar aquest debat en el centre del país. A vegades tenim tendència a fer pactes na-
cionals sobre elements que són centrals a la nostra economia, com el pacte nacional 
per la indústria, per a la societat del coneixement, i després no sabem posar en valor 
que, segurament, l’agenda que avui ens presenteu té molt de pacte nacional i hauria 
de tenir molt de pacte nacional, de ser capaç d’involucrar totes les administracions 
públiques però també els sectors socials que dinamitzen el territori a construir una 
agenda de país que sigui central a l’hora de construir polítiques públiques.

Perquè veiem amb molta preocupació que inclús a pesar de que hi havia veus op-
timistes de que, per exemple, la irrupció del teletreball podia ser una oportunitat al 
territori per a fixar població, per a no vincular, diguem-ne, la població amb les opor-
tunitats de treball i tenir ecosistemes més diversos que permetin fixar població al  
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territori, doncs veiem amb preocupació que les lògiques de devaluació de la vida als 
petits territoris –i jo soc d’un petit poble de la Segarra on hi ha menys de dos-cents 
habitants– segueixin presents. 

I ho veiem en els conflictes ramaders que hi ha hagut amb les distribuïdores de 
llet, ho veiem en la devaluació del treball agrícola i ramader constant que hi ha ha-
gut, en la baixada del valor dels productes agrícoles, en la necessitat de vendre per 
sota del preu de cost, en l’abandonament de terres, en l’acaparament de terres –que 
és l’altra cara de la moneda. I són totes aquestes dinàmiques les que ens preocupen. 
I evidentment, alguna l’ha comentat el company, la massificació turística, no com 
un element només de que hi ha molta gent concentrada en el territori, sinó que pràc-
ticament l’única oferta de treball i de tirar endavant de molts territoris acaba sent el 
turisme. I, per tant, economies poc diversificades que, en un context com aquest, a 
més, ho tenen molt difícil per a sortir endavant.

Jo, primer, agrair-vos molt la feina que heu fet. Crec que és, de veritat, no només 
una feina necessària, sinó exemplar en el seu procediment i en els seus continguts i 
que ens servirà a tots i a totes per a aprendre, per a implicar-nos i per a intentar tirar 
endavant aquesta agenda.

I compteu amb nosaltres i comptem amb vosaltres per a empènyer també el Go-
vern i el Parlament, quan sigui necessari, per a tirar-la endavant.

Moltes gràcies.

El vicepresident 

Moltes gràcies, senyor Ferro. Passem la paraula, ara, al Grup de Junts per Cata-
lunya, al senyor Vergés? Té la paraula per set minuts. 

Salvador Vergés i Tejero

Molt bé. Moltes gràcies, president. Agrair-vos, també, com han fet la resta de 
companys, la compareixença a tots quatre. De fet, vaig ser el juliol a Alpens, ens 
vam veure, i estic content de veure que, malgrat l’agost, doncs, pel que heu anat ex-
plicant, s’ha generat ja el document, hi ha la comissió motora i, per tant, això no ha 
parat. Per tant, molt bé.

Aniré una mica un per un. Arnau, has parlat d’una sèrie de temes que conside-
ro molt importants i que lliguen molt, una mica, des del meu Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, doncs, idees que tenim sobre el món rural i que considerem 
bàsiques, no?

Parlaves de la sinergia rural-urbana. I és així, nosaltres sempre defensem que el 
territori és dret i deure de tots, tant dels rurals com dels urbans, precisament. No 
ens agrada aquesta dicotomia, no?, de rural i urbà. I tampoc ens agrada parlar de 
territori. Sortia un tuit –crec que molt afortunat, fa uns dies, no recordo de qui– que 
deia que el «territori» és el que des de Barcelona, doncs, en diuen del que nosaltres, 
els del territori, en diem «país», eh? De fet, és una mica significatiu de com ho hau-
ríem d’enfocar.

També, Arnau, has parlat de diverses realitats. I és així: no és que vulguem adap-
tar-nos a la realitat del territori rural, sinó que el mateix territori rural, i, a més, el 
català, doncs és molt divers, no?

Parlaves també de la connexió del transport entre el propi món rural. I és així: 
defensem una Catalunya ciutat, una Catalunya que no només connecti el món ru-
ral amb la ciutat d’una manera centralitzada, sinó que es creï una xarxa i un teixit.

Què més? Albert i Lluís i Carme. Doncs en el web he vist, Albert, que plantegeu 
els reptes del món rural, parleu del demogràfic, de la connectivitat, de la innovació, 
etcètera, i parleu també d’accions transversals i governança. Tu, Lluís, també n’has 
parlat, i també tu, Carme. I, de fet, un dels acords que vam arribar Junts per Cata-
lunya i Esquerra Republicana per formar govern, doncs, va ser precisament canviar 
el nom i l’esperit de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural, 
que és la que us va encarregar en el seu dia com a comissió redactora l’encàrrec de 
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l’Agenda rural, i canviar-lo per Comissió Interdepartamental de Governança Rural, 
precisament per fer palès aquest fet que dèiem, no?, de que qualsevol acció de go-
vern, qualsevol llei, qualsevol norma, actuació, etcètera, doncs, realment s’adigui, 
tornem-hi, eh?, a les diverses realitats del territori rural, que això es pugui vetllar.

També, molt important, doncs, conjugar l’interès general amb la participació 
rural, amb les particularitats del territori i les sensibilitats paisatgística, ambiental, 
agrària, etcètera, etcètera. I crec una mica que el que heu generat vosaltres pot ser 
l’embrió d’un interlocutor que sigui molt representatiu. Per tant, doncs... Heu tret la 
idea aquesta de parlament rural; crec que està molt ben trobada. 

I aquesta interlocució pot ser molt vàlida en dos temes que estan molt en l’actua-
litat, com és la transició energètica, òbviament, però també el tema que heu comen-
tat dels boscos, eh? I això, en tres vessants: el tema de la implicació que té quant a 
incendis, el que és l’accés al medi i als parcs naturals, etcètera, i també pel fet de la 
biodiversitat.

I finalment, Carme, eh?, de Micropobles –crec que és molt important el que 
representeu, perquè és una idiosincràsia d’aquests pobles de menys de cinc-cents 
habitants, doncs, una idiosincràsia molt particular, eh?, i, per tant, s’ha de tractar es-
pecíficament–, m’agradaria fer-te unes preguntes. Potser no són tant d’Agenda rural, 
sinó més específiques de Micropobles, però he vist que, si ho tinc ben actualitzat, 
doncs, sou 195 pobles adscrits, que això és una mica més de la meitat. M’agrada-
ria saber el perquè els altres no s’hi acaben d’adscriure; què hi podem fer, fins i tot, 
nosaltres des d’aquí per ajudar. Pel que deia, eh?, perquè crec que és molt important 
que estiguéssiu tots units en aquesta associació. 

Després, dues idees que m’havien comentat. Una era: és molt important, en el 
repoblament o el despoblament, doncs, parlar també dels pobles abandonats. De fet, 
vaig estar a Besan i a Àrreu, això al Sobirà. Hi havia una casa no ocupada (l’orador 
riu), sinó una casa, diguem-ne, ocupada en el sentit de que hi vivia una família o una 
persona. I, en canvi, doncs –per exemple, això és al Sobirà–, al Pallars Jussà, a la 
comarca de sota, a Monzó també hi vaig ser, i vaig ser a Aramunt i, en canvi, allà, 
doncs, cap. Crec que seria molt important que féssiu aquesta tasca de que almenys 
una família hi anés a viure, perquè llavors és molt més fàcil que més famílies vagin 
a viure en aquests pobles, diguem-ne, entre cometes, «abandonats», no?

I també una altra idea, com deia, el poder desenvolupar en determinats pobles... 
perquè es puguin, doncs, diguem-ne, repoblar, perquè puguin tenir prosperitat, te-
matitzar-los professionalment. O sigui, que un poble esdevingui un hub de..., és 
igual, eh?, d’un ofici o d’una professió, que pugui ser un hub d’una determinada tec-
nologia o d’un tema mèdic o de les herbes medicinals, és igual, o de la forja; però 
això podria ser una manera d’atreure gent a aquests pobles. 

I, finalment, una consideració general. Tu, Lluís, parlaves de la diferència d’un 
no despoblament: primer, que no es despobli, després repoblar i després l’arrela-
ment. I això és veritat, les tres coses són molt importants, no hi havia caigut. I, al 
cap i a la fi, el que cal, doncs, és que hi hagi prosperitat per a aquests tres tipus de 
persones: el que no hi deixa de viure, el que hi va viure i el que s’hi arrela, no?

I això, per nosaltres, una manera d’aconseguir-ho i que forma part molt de l’ADN 
català és via la força del treball. Sempre diem que, si aconseguim potenciar la gent 
que vol i pot treballar, doncs el que fem, de rebot, és ajudar els col·lectius de joves, 
de gent gran, etcètera, que depenen d’aquesta gent que genera aquesta riquesa, eh? 
I això vol dir, també, que no ens ha de fer por estendre el teixit productiu. No només 
a la Catalunya rural ha d’haver-hi sector primari i turisme, sinó que ha d’haver-hi un 
procés, amb cap, però, de reindustrialització, eh?, molt vinculada sempre, evident-
ment, també al sector primari i al sector agroalimentari, però, per què no, a la resta 
de subsectors d’aquesta indústria.

S’està..., diguem-ne, en aquest moment, als diaris s’està parlant de..., precisa-
ment, per la petja de carboni i pel problema de la logística mundial, doncs hi ha una 
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certa repatriació industrial, que es diu, eh?, que la fabricació també passa a ser qui-
lòmetre zero, eh?, de xips i de qualsevol cosa que ens pensàvem que sempre ja ens 
ho fabricaren a la Xina. Doncs en aquest moment s’està tendint a tornar a intentar 
fabricar-ho aquí. I, per tant, això també pot ser una oportunitat per al món rural, pel 
que dèiem, per arrelar la gent. 

I això, òbviament, ha d’anar acompanyat d’una millora de les infraestructures 
de transport, tant de la connexió física com digital –també n’heu parlat. I això és 
malgrat, doncs... A Espanya, del món rural, en parlen com la «España vacía». Jo di-
ria, doncs, parlar de com España vacía de recursos Catalunya per poder invertir en 
aquestes infraestructures, eh?

Senyora Ibarra, parlava d’hams. Jo diria que aquests hams són diners i són, pre-
cisament, doncs una lluita, també, contra l’espoli fiscal. 

Finalment –acabo–, vau partir de la iniciativa de Cork –ho has explicat tu, Al-
bert– i us vau emmirallar en l’exemple de França, i, com explicàveu a allà a Alpens, 
Europa us està felicitant per la iniciativa que representa, doncs, l’Agenda rural de 
Catalunya. I, per tant, doncs doblement content i orgullós de la tasca que esteu fent 
i moltíssimes felicitats. 

I mà estesa, òbviament, per a aquesta implicació que, Carme, doncs, ens dema-
naves, i interlocució per poder aterrar, com diuen l’associació de Dones del Món 
Rural, ara tota aquesta feina amb accions reals.

Moltes gràcies. 

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor diputat. S’ha quedat sense poder intervindre la senyora 
Casol, que, de fet, havien anunciat...

Salvador Vergés i Tejero

Doncs és que hi hagut un... No ens hem entès perquè no podíem parlar. Ella farà 
els tres minuts i mig finals que tenim com a grup, eh?

El vicepresident

Bé, moltes gràcies per tot. Passem la paraula ara la representant del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana, la senyora Llop. Té la paraula per set minuts.

Lluïsa Llop i Fernàndez

Gràcies, president. Bona tarda a totes i a tots. Donar les gràcies, en primer lloc, 
i donar la benvinguda, malgrat aquesta alçada ja de compareixença, als quatre com-
pareixents d’aquesta tarda. Moltíssimes gràcies a l’Albert Puigvert, al Lluís Coro-
minas, a la Carme Ferrer i a l’Arnau Queralt, i, amb ells, a les seves entitats, per 
aquesta compareixença, però sobretot per la feinada que esteu fent en tant que co-
missió redactora per haver acceptat aquest repte important que se us va demanar des 
del Govern, a través d’aquesta Comissió Interdepartamental sobre Despoblament 
Rural, i gràcies per entomar-lo, perquè entenem que era el camí que calia fer.

Des del Grup d’Esquerra estem convençuts de que hi ha un repte absolutament 
cabdal per a tot el país en aquesta agenda rural. És un repte, hi insisteixo, impres-
cindible per al país, no només per al món rural, sinó que ens cal com a territori, com 
a tot el país, perquè de que aquesta gent surti bé en depèn tot un futur equilibrat i 
sostenible de tot el país –la sostenibilitat dels ecosistemes, la sostenibilitat de la po-
blació en el territori, tant en ciutat com en el món més rural. I, per tant, per nosaltres 
és una eina que no es contraposa amb una agenda urbana, sinó que és una agenda 
complementària i que cal poder desenvolupar amb totes les seves parts.

Per la importància, precisament, que donem a aquesta agenda rural, des del Grup 
d’Esquerra Republicana ens semblava imprescindible aquesta compareixença en el 
Parlament per poder treballar plegats, per acompanyar des del moment més inicial 
aquest procés, també, des del Parlament de Catalunya. I vam estar molt contents 
quan la gran majoria de grups parlamentaris vam poder-ho proposar plegats i vam 
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poder acompanyar, perquè entenem que és una cosa que ha de defugir dels partits, 
de les lluites partidistes, i ser un repte de país que compartim tots plegats, perquè 
crec que prou important és el repte i prou difícil com perquè l’haguem d’entomar 
tots des de tots els àmbits i fer-ho aportant cadascú de nosaltres la part millor que 
puguem posar.

Entenem, a més a més, que aquest procés d’elaboració de l’Agenda rural que ens 
heu explicat –aquesta agenda que neix de baix cap a dalt, que recull la sensibilitat del 
territori i de les persones que hi viuen i de les entitats que hi són, que coneixen els  
problemes en primera persona, perquè realment al final són els que els pateixen i  
els que segurament han passat més temps meditant per trobar-hi respostes– és la 
manera com calia fer aquesta agenda. No podia tornar a ser una agenda feta des de 
les institucions, on acabem, segurament, fent això que hem criticat tots, no?, aques-
ta hiperdiagnosi, uns documents molt acadèmics que ens surten molt bé però que, a 
l’hora de la veritat, o són inaplicables o no arriben a desenvolupar-se.

Un procés que esteu tirant endavant amb 1.247 participants, 357 entitats, no és 
poca cosa; és un procés importantíssim que reflecteix la necessitat que hi veu la gent 
que hi participa en que això tiri endavant. És aquesta prova fefaent, a més a més, que 
s’han sabut crear complicitats i fer que la gent es pugui creure aquesta eina i que, per  
tant, hi participi i s’hagi obert la porta a la ciutadania a creure en aquesta eina. 

Una dada molt important i que nosaltres volem posar de relleu és aquesta igualtat 
de gènere en la participació en aquest procés. Ens sembla una molt bona notícia que 
hi hagi aquesta igualtat, aquesta paritat, en la participació, que les dones també hi si-
guin i hi hagin participat. I l’anècdota que posàveu de l’associació de Dones del Món 
Rural. Certament, és el que passa a l’hora de la veritat i, per tant, aquesta paritat 
vol dir que hem sigut capaços d’arribar a tota la població i això és importantíssim. 

Gràcies per aquesta primera pinzellada que ens heu fet dels set eixos. Serà im-
portant, importantíssim, veure com es poden traslladar a aquesta agenda rural, no 
només el titular, sinó l’acció que ve a darrere de com desenvolupem la feina perquè 
això passi de ser una cosa en un paper, una diagnosi, una proposta, a aquesta acció.

En aquest sentit, em sembla interessant..., per exemple, hi ha hagut una cosa que 
m’ha cridat l’atenció quan ho explicàveu, i entenc que és un titular, eh? Però m’ha 
cridat l’atenció el fet de que parléssiu més d’infraestructures digitals –o que en el 
debat sortissin més les infraestructures digitals, a aquestes alçades– que no pas..., 
segurament, si això ho haguéssim fet deu anys enrere, haguéssim estat parlant més 
d’infraestructures viàries, ferroviàries, etcètera. I, en canvi, doncs hi ha una evolució 
que sembla interessant de veure les necessitats com s’estan traslladant i com això 
segur que, quan vegem el document sencer, acabarem de trobar moltíssims altres 
aspectes.

Per anar acabant, jo crec que tots estem convençuts que tenim moltíssima feina 
per endavant. Nosaltres ens oferim per acompanyar-vos, per fer aquesta feina ple-
gats. Creiem que és imprescindible, ho deia abans, fer-ho així: fer-ho conjuntament, 
fer-ho des del Parlament, també, fer-ho des del Govern; però, sobretot, fer-ho des 
d’aquest grup motor que teniu, des d’aquest equip redactor. Creiem que inclús quan 
l’agenda estigui lliurada, caldrà trobar com continua treballant aquest grup, perquè 
és evident que heu contactat amb la població rural i, per tant, cal que això continuï 
viu i continuï aportant a aquest treball, perquè no s’acabarà quan, a final d’any, lliu-
reu aquesta agenda rural.

Nosaltres crec que, com a Parlament, el que hem de fer és entomar aquesta agen-
da que ens vindrà d’aquesta participació ciutadana i garantir, des del Parlament, que 
es compleix la part legislativa –evidentment, és més una cosa nostra, i això caldrà 
que ho entomem. I caldrà, de la mateixa manera, que també garantim aquest con-
trol de l’acció de govern on es vagi seguint aquesta feina que ens comprometem a  
fer, perquè, hi insisteixo, ens sembla absolutament imprescindible aquesta agenda 
rural per tenir un país equilibrat, un país sostenible, un país on tothom hi pugui 



DSPC-C 71
21 de setembre de 2021

Sessió 3 de la CARPA  25 

viure, hi insisteixo, eh?, i no només parlem del món rural, sinó que parlem del món 
rural i del món urbà.

Per tant, moltíssimes gràcies per la feina i aquí teniu la nostra mà per seguir tre-
ballant. Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyora diputada Llop. Ara s’obriria el torn de rèplica, si ho vo-
len alguns dels compareixents. Per tant, comencem pel senyor Queralt.

El director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de 
Catalunya

Doncs molt breument, perquè sí que hi havia hagut alguna pregunta –se’m sent 
bé, oi? (Pausa.) Sí?– que feia referència a algunes coses que havia dit. 

El primer era el tema del decalatge entre instruments europeus i Agenda rural. 
Tot va lligat, és a dir, nosaltres estem parlant ara, o sigui, per nosaltres és el marc, i 
a moltes de les coses que estem posant hi estem aplicant aquesta visió, aquest filtre.

I pel que fa al nivell estatal, que estava explicant el context europeu, en el cas del 
secretari d’Estat per al Repte Demogràfic, el senyor Boya, s’hi ha parlat, i la idea és 
que conegui el procés i que s’hi vulgui parlar. De moment ja s’hi ha parlat, eh? No 
està al cas de l’últim detall, però sí que s’hi ha parlat, no es defuig res, eh? No ho he 
esmentat perquè teníem un temps molt limitat i he fet aquesta visió global, però s’hi 
ha parlat, amb ell. En aquest sentit, no hem de patir. 

Crec que era això, per part meva. 

El vicepresident 

Moltes gràcies. 

Albert Puigvert Tuneu

Sí, m’han de disculpar. Estic fent una mica de popurri entre totes les interven-
cions, eh? Així, també, ho aglutinem tot plegat.

El vicepresident 

Estem ficant uns cinc minuts...

Albert Puigvert Tuneu

Perfecte, doncs.

El vicepresident 

...més o menys.

Albert Puigvert Tuneu

No crec que els esgoti. Per una banda, això que deia l’Arnau penso que és im-
portant. Estem en el marc estatal i, per tant, aquí sí que, amb el secretari de Repte 
Demogràfic, vam tenir una primera seguda al principi de procés, vàrem explicar la 
situació. De fet, ens vam reunir fins i tot amb la directora general de Desenvolupa-
ment Rural per explicar aquest marc, eh? 

I a nivell, una cosa interessant, de decalatge de tempos. El long-term vision té els 
seus tempos. Hem intentat confluir. De fet, vàrem proposar... No ho explicat, això, 
perquè hauria sigut molt llarg. En la fase inicial vàrem proposar un format perquè 
les entitats participessin i fessin discussions a l’interior, i vam agafar el marc del 
long-term vision.

I, en aquest sentit, sí que també m’ho he saltat al principi, Arca formem part de 
la Red Española de Desarrollo Rural, som membres de la junta i membres actius. 
Per tant, totes les reivindicacions a nivell estatal estan emmarcades, bé, estan con-
templades, en aquest cas.

I també formem part o estem vinculats amb la Xarxa europea de desenvolupa-
ment rural. La gràcia del món Leader és que és un moviment global i, per tant, en 
aquest sentit sí que estem totalment alineats uns amb d’altres. En diria més, el se-
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nyor Vergés ho ha esmentat, ens han posat una mica la lupa sobre el cap, en aquest 
sentit, de procés, perquè la comissió té un patiment, que és que pot tenir un marc 
de desenvolupament rural a mitjà termini o a llarg termini, però l’aterratge de les 
polítiques és la base. I aquí segueixen l’experiència francesa com a estat i segueixen 
l’experiència catalana com a regió. Per tant, jo penso que la feina que fem a partir 
d’ara és important que la mantinguem i la mantinguem vinculada.

Pel que ha dit, també, que és interessant, eh?, el grup d’estratègies pel repobla-
ment rural. Hem incorporat en la fase de propostes tots aquells moviments que hi ha 
a nivell català que n’hem tingut coneixement. Per una banda, els companys de l’as-
sociació País Rural, que formen part de la motora. Últimament es mou molt aquest 
grup d’alcaldes, que també hem incorporat les seves peticions. Des de la Xarxa 
d’Ateneus també han treballat molt –a més a més, molt proactivament– i hem incor-
porat totes les que hem pogut. 

Tenim un inconvenient, en aquest país, que és que tendim a l’atomització, i és un 
dels problemes del món rural. Vull dir, que la intenció nostra aquí és que sigui una 
proposta de tothom, que no hi hagi capelletes. I això penso que és un esforç que hem 
de fer entre tots, que és molt difícil, eh? Però que, almenys, tant en el plantejament 
com ara en la fase clau que ve, que és l’execució, ho hem de tenir tots clar i penso 
que és una feina coral de tothom. 

A nivell de participació territorial sí que hi han alguns llocs que potser s’han 
mogut una mica menys. Jo puc garantir que a nivell de grups d’acció local tots han 
participat i tots han fet una aportació, també, territorial. I és veritat, eh? Sempre 
passa això, que hi han moments determinats que hi han territoris que es mouen més 
que d’altres.

El senyor Juvillà ha parlat del tema de projectes i programes transversals. Jo 
penso que és molt important, també, l’aterratge en microprojectes, que això és una 
visió que des del món rural és bàsic. Sí que hem de moure economia d’escala, però 
a rural són les ruralitats i depenen molt de sectors territorials. Per tant, aquí els hem 
de tenir en compte. 

Pel tema de l’encaix i del greuge urbà-rural... Un dels eixos bàsics, ja ho hem dit, 
és l’encaix urbà-rural i la reciprocitat. Sí que, a nivell d’innovació i coneixement, està 
centralitzat a la ciutat, però els serveis ecosistèmics estan on estan. Els tenim dis- 
ponibles –aigua, alimentació, esbarjo, etcètera, etcètera, estan a rural–; els tenim 
disponibles si el món rural és viu. Per tant, és un repte comú. I això és una feina que 
penso que també és de tots, i que amb l’agenda hem intentat anar-la incorporant i 
que hem d’intentar de posar en valor. Discrepo amb la part de que... A la ruralitat 
també es fa molta innovació, eh? El que passa que són microprojectes i treballem, 
potser, malament o no hem sabut ensenyar-los (l’orador riu), eh? I aquí podríem po-
sar-hi un reguitzell d’interès.

Interessant el que ha dit el senyor Vergés del tema de tematitzar. També s’ha 
d’anar en compte amb això, eh?, a nivell territorial. Però sí que hi han territoris que 
tenen... Jo soc de la Vall del Ges. La Vall del Ges, quan jo era jove, el setanta per 
cent de la torneria de fusta de l’Estat es produïa la Vall del Ges. En aquests mo-
ments, això va evolucionar, i ara la majoria de pots de colònia, ningú ho sap, es fan 
a l’Aluminium Valley, que és la Vall del Ges. De realitats d’aquestes, en tenim a tot 
el país. Vull dir, també és un tema d’autoestima, d’acompanyar i de posar-les en va-
lor, eh? A l’Agenda rural no ha donat temps (l’orador riu), potser, però és un tema 
prou interessant.

I a nivell de, bé, del que han dit les Dones del Món Rural, senyora Llop, és una 
anècdota però és un repte per a tots, eh? Jo penso que aquí és feina per a tothom. 
Ho hem plantejat com a comissió redactora, però que sigui realment aplicable, ens 
hi hem de conjurar tots. 

Fins aquí.
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El vicepresident 

Moltes gràcies, senyor Puigvert. Passem la paraula, ara, si vol intervindre, al se-
nyor Corominas.

Lluís Corominas i Díaz

Sí, molt breument. Agrair les intervencions i assenyalar que a França, també, 
l’impuls de l’agenda va venir a través d’entitats territorials, de diferents associacions 
de municipis. I aquí anem tots a l’una i és molt important. 

I ja s’hi referirà la Carme i ja es defensarà de la pregunta que li feia el diputat 
Vergés, però jo no he fet la falca inicial i no sé si demà podré anar a treballar. Jo re-
presento l’ACM, que són 940 municipis, les quatre diputacions, totes les comarques, 
el Consell General d’Aran. I ens entenem molt bé amb Micropobles, eh? I, per tant, 
crec que som complementaris i que ho hem aportat, també, de cara a que l’agenda 
surti bé.

El vicepresident 

Moltes gràcies, senyor Corominas. Ara, la senyora Ferrer.

Carme Ferrer Cervelló

Doncs, bé, també, com han fet la resta de companys, agrair-vos les vostres apor-
tacions, la vostra estesa de mà, no? I, com deia ara l’Albert, aquí ens haurem d’arro-
mangar tots, no?, perquè això s’aterri i tiri endavant. 

En qualsevol cas, diputat Vergés, formar part d’una entitat és voluntari. Alesho-
res, tots aquells municipis que encara no formen part de Micropobles, benvinguts 
siguin. I, bé, només han de contactar amb nosaltres per voler-ho ser i associar-se. 
Però, en qualsevol cas, ja des de fa més de trenta anys, l’Associació de Municipis 
representa que, d’alguna manera, ens representa a tots, no? I Micropobles, quan 
neix, neix per donar veu a aquests municipis de menys de cinc-cents habitants, amb 
realitats molt diferents inclús entre ells. No és el mateix un municipi de cinquanta, 
seixanta habitants que un de cinc-cents; estem parlant de realitats abismals. I jo, que 
represento un dels més petitets de Catalunya, no?, doncs en puc donar fe. 

En qualsevol cas, també preguntaves pel tema dels pobles abandonats. És un dels 
grans reptes, com recuperem aquests pobles. I, de fet, des de Micropobles, des de la 
nostra associació, una de les tasques que estem fent –com també ho estan fent altres 
entitats municipalistes, eh?– és reunir-nos amb les diferents direccions generals, les 
diferents secretaries generals, els diferents departaments de la Generalitat, i posar 
damunt de la taula, no només moltes de les accions i moltes de les coses que s’estan 
treballant a nivell d’Agenda rural, que al final el que estem recollint és el que diu 
el territori, sinó també posar propostes damunt de la taula, doncs, precisament, per 
abordar aquestes qüestions que tu plantejaves, no?, i noves polítiques per poder re-
poblar. No sé si m’agrada la paraula «repoblar», igual que no m’agrada la paraula de 
«despoblament», no? M’agrada més el terme de l’«equilibri territorial».

El vicepresident

Si han acabat lo torn, ara, si volen fer les rèpliques... Per part del Grup Socialis-
tes, la senyora Ibarra? (Pausa.) No? (Pausa.) Juvillà? (Pausa.) Senyor López? (Pau-
sa.) No? (Pausa.) Llop? (Pausa.) La senyora Casol té un espineta clavada. (Rialles.) 
Si vol parlar...

Cristina Casol Segués

Gràcies, president. Seré molt breu, eh?, però per mi és molt important, com us 
deia, perquè és gairebé personal. Agrair les quatre intervencions als ponents, donar 
el trasllat als vostres equips.

Per mi teniu un dels encàrrecs més grans del nostre país perquè afecta directa-
ment el futur dels nostres fills. És una feina de gran implicació i esforç i, com hem 
vist, ha sigut molt participativa i molt complexa. 
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Com hem dit, el món rural estem diagnosticats de sempre, i això encoratja tam-
bé el vostre compromís, ja que els seus fruits..., per la nombrosa i plural partici-
pació. Però el territori rural proposa, i és el menys poblat, i suposo que aquesta 
raó és la que fa que hagi estat, al llarg del temps, el menys escoltat. El diàleg amb 
el món urbà ha de ser per igual. I vosaltres sou els marmessors del món rural, en 
aquest cas. I per això us encoratjo a..., ja que representeu una part del territori que 
té menys població, que heu d’aixecar la veu, la mà, el puny o el que calgui per a 
fer-vos escoltar.

I caldrà vetllar pel futur i ser pragmàtics i demanar que hi hagi una implementa-
ció real, com deia la Carme, sobretot que sigui en consonància i en equilibri.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyora diputada. Bé, ara hem acabat ja les compareixences. So-
lament per a tornar a agrair la presència de tots los compareixents. Ha sigut molt 
constructiu. I, una mica, desitjar, com a president, que este debat que hem tingut 
avui, esta informació que hem tingut avui, tingui la seua continuació, el seu trasllat, 
al debat de pressupostos. Perquè, com han dit alguns dels compareixents, servirà per 
a alguna cosa? Doncs està a damunt d’este Parlament, a damunt d’estes taules, a da-
munt de cada un, de la responsabilitat dels diputats, que això servisca per a alguna 
cosa i que les coses que parlem aquí i les, bé, perspectives de futur que poguéssem 
acabar tenint, doncs, les portéssem a l’hora d’aplicació, de ficar diners damunt la 
taula i de buscar solucions.

No res més. Ara, si us pareix bé a tothom, faríem cinc minuts de recés per tal 
d’acomiadar els compareixents i, en acabat, continuarem amb la comissió. 

La sessió se suspèn a tres quarts de cinc de la tarda i nou minuts i es reprèn a les cinc i 

set minuts.

El vicepresident

Moltes gràcies. Donant per acabat lo recés, comencem.

Proposta de resolució sobre l’abordament amb garanties de la 
temporada de la fruita a Lleida

250-00133/13

Falta un punt de l’ordre del dia, que és la proposta de resolució sobre l’abord-
ament amb garanties de la temporada de la fruita a Lleida. Pel Grup Parlamentari 
de VOX, té la paraula el senyor López.

Antonio Ramón López Gómez 

Muchas gracias a todos. Antes de empezar, quería disculparme con el señor 
Vergés Tejero. Parece ser que en la anterior comisión no le gustó que dos grupos 
parlamentarios hablásemos en español. Pues bien, quería decirle que yo seguiré ha-
ciendo mis intervenciones en español. Si el problema es que no lo entiende, siempre 
podemos pedirle al secretario del Parlament que le ponga un traductor o clases par-
ticulares del idioma oficial de nuestra nación, que es España. Ho sento, és que m’ha 
sortit de dins. 

Sobre la propuesta, lamentablemente, es fácil deducir que esta propuesta está ca-
ducada –no hace falta ser muy sagaz para darse cuenta. Esta propuesta se registró 
el 31 de mayo y no la vemos hasta ahora. Los plazos del Parlament son los que son 
y hacen que no se llegue o se llegue tarde. En cualquier caso, hemos decidido man-
tenerla porque tenemos la sensación de que este problema, el de la improvisación 
ante la temporada de la fruta, es recurrente. Cada año pecamos de falta de previsión.
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Miren, el resultado de la campaña este año ha sido un desastre. Miles de tem-
poreros en situación legal e ilegal, sin sitio donde poder dormir, comer o asearse, 
callejeando y durmiendo por las calles de Lérida, más concretamente en el casco 
antiguo. Muchísimas de ellos, sin conseguir una finca donde poder trabajar, se han 
visto obligados a robar y trapichear para poder comer. Esta situación lo único que 
trae es más covid, más suciedad e inseguridad en las calles, cuestiones todas estas 
de las que se quejan los vecinos de Lérida. 

Miren, ni los trabajadores ni los empresarios ni la salud pública ni los vecinos 
de Lérida se merecen que ustedes improvisen ni un solo año más. Tenemos un año 
por delante y desde VOX pensamos que son demasiados los años que los leridanos 
sufren este tema. Ya es hora de empezar a invertir en infraestructuras y en todos los 
medios necesarios para acabar con esto de una vez por todas.

En nuestra propuesta hay seis puntos, entre ellos habilitar espacios suficientes 
con camas y aseos en las afueras de las poblaciones que mayor número de tempore-
ros congregan, al objeto de evitar que se repitan condiciones de acumulación entre 
ellos; aumentar la presencia y dotación policial durante la campaña de la fruta para 
evitar un aumento de la delincuencia; garantizar la seguridad y detectar si hay tem-
poreros en situación irregular para ponerlos a disposición de la autoridad competen-
te para su efectiva expulsión del territorio nacional.

No hemos retirado la propuesta por dos motivos: el primero, que queremos solu-
cionar el problema y, el segundo, para que el año que viene no tengan excusa para 
engañar a ningún leridano más. 

Ahora hay que votar esta propuesta y ahora también tienen la oportunidad o bien 
de la solución a uno de los problemas más preocupantes de Lérida o bien de seguir 
sentados en su silla, preocupados solo por su república bananera, su cordón antide-
mocrático y el ecologismo radical, que lo único que hace es hundir cada día más a 
nuestro sector primario, nuestros ganaderos y agricultores. 

Muchas gracias.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor diputat, senyor López. 
(Salvador Vergés i Tejero demana per parlar.)

Salvador Vergés i Tejero

Perdoni, president. 

El vicepresident

Sí, digues.

Salvador Vergés i Tejero

Per al·lusions, voldria fer una petita intervenció.

El vicepresident

Jo crec que podria aprofitar el seu torn o al final.

Salvador Vergés i Tejero

És que no parlaré jo, en aquest torn. 

El vicepresident

(Veus de fons.) Segons m’indiquen, deixeu-m’ho pel final. En acabat podrà fer 
una intervenció per tal d’al·lusions, d’acord? Al final.

Bé, doncs ara tindria la paraula, pel Grup Socialistes i Units per Avançar, la se-
nyora Ibarra.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Sí, només per indicar el nostre vot en contra d’aquesta proposta de resolució.
Gràcies.
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El vicepresident

Moltes gràcies, senyora Ibarra. Ara té la paraula lo senyor Antoni Flores, per 
part del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya. (Veus de fons.)

Antoni Flores i Ardiaca

Bé, el nostre grup...

El vicepresident

(Veus de fons.) El Govern, al final? (Veus de fons.) Sí, doncs ara li tocaria al se-
nyor Juvillà, del grup...

Pau Juvillà Ballester

Molt bé, moltes gràcies. El senyor López té aquest costum de parlar de Colòm-
bia, sempre amb Lérida, Lérida. No ho sé, potser li hauríem de dir que es diu «Llei-
da». Hi ha un altre Lérida que està a Colòmbia. Entenc que aquesta proposta va per 
la Lleida catalana, però, en tot cas, doncs...

Creiem que aquesta proposta de resolució es resumeix, bàsicament, en un dels 
seus apartats, que diu, textualment: «La precaria situación de los temporeros  
ocasiona que, finalmente, acaben dedicados a la venta de drogas, hurtos, robos y 
otra serie de actividades ilícitas, lo que genera graves problemas de inseguridad.» 
Això és un resum clar d’aquesta proposta de solució; una proposta que criminalitza 
totes i cadascuna de les persones que venen a treballar –ho repeteixo, a treballar– a 
Ponent a la recollida de fruita i les titlla de delinqüents. Associa, novament, immi-
gració i inseguretat. 

L’escrit, senyor López, que porten avui aquí és una vergonya –és una vergonya. 
Tornen a posar el focus sobre la baula més feble, un fet al que VOX ja ens té acos-
tumats. En cap cas aquesta proposta de resolució parla de les condicions que algu-
nes d’aquestes persones pateixen, malvivint als carrers i treballant per sota de preus 
de conveni, ni proposa mesures per a fer complir ni tan sols la normativa vigent a 
aquells productors que la incompleixen.

I no solament això. Com ens acostuma, el partit dels marquesos i dels rics no fa 
cap proposta per a assolir preus justos de la pagesia, per a defensar la petita i mitjana 
pagesia davant dels fons voltors, els oligopolis i grans empreses que acaparen terres 
agrícoles. Res de nou. El seu discurs habitual de l’odi, de la criminalització, de la 
diferència i el discurs del racisme d’aquesta formació d’ultradreta que, aquest cop, 
com passa altres vegades, utilitza l’excusa de les persones temporeres que venen a 
treballar –a treballar– com a excusa.

Senyor López, mai més enlloc contra ningú. 

El vicepresident

Tindria la paraula el senyor Ferro, pel Grup d’En Comú Podem.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, president. La veritat que, revisant l’ordre del dia per avui, em 
pensava que aquesta proposta de resolució es retiraria o, com a mínim, s’autoesme-
naria. Perquè creiem que hi ha tota una part d’aquesta proposta de resolució que és 
anacrònica i que té a veure amb la gestió d’una situació de pandèmia que, després 
de la campanya de vacunació, entenem que serà diferent i que, per tant, no hi hau-
rà d’haver cribratges massius, etcètera, etcètera. I, per tant, hi ha tota una part que 
entenem que és completament anacrònica, la d’incloure’ls en els grups prioritaris. 
Doncs, quan portes més d’un setanta per cent de vacunació, s’entén que ja s’ha va-
cunat més grups que els que es van definir com a prioritaris a l’inici de campanya 
de vacunació, etcètera, etcètera. 

Després hi ha una segona part de la proposta de resolució que, com deia el com-
pany de la CUP, és una campanya difamatòria que es basa en criminalitzar gent que 
ve a recollir fruita al camp de Lleida.
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I després hi ha una tercera part, que curiosament és la més absent en tota aquesta 
proposta de resolució, que és: què està passant amb les campanyes de fruita –i no 
només de fruita– a Lleida? Perquè fa anys que en debatem en aquest Parlament. 
I que té a veure amb que s’ha trencat tota una política pública ja des de fa molts 
anys, des de l’època de les retallades, d’albergs, d’inversions, pel fet de que no ha-
guem de veure treballadors vivint al carrer o vivint als camps.

Nosaltres aquest any no hem pogut anar a visitar-los per la situació sanitària, 
però hi vam anar fa un parell d’anys i la situació és deplorable. Hi ha treballadors 
que estan vivint als camps, a camps abandonats. Fa uns anys, un treballador va 
morir incendiat mentre cuinava amb un fogonet. D’aquí a construir contra aquests 
treballadors precaris i precaritzats una campanya de criminalització ens sembla pro-
fundament injust. Quan el que manca aquí és una falta de resposta pública, que 
entengui el problema de la pagesia com un problema integral que té a veure amb 
els preus –i aquesta setmana se’n parlarà al Congrés, hi ha ponència de la cadena 
del valor alimentari–, que, per tant, trenqui amb l’ofec de la pagesia però que tam-
bé exigeixi als actors agraris i als actors empresarials agraris que es compleixin  
els convenis col·lectius, que es compleixi el conveni agrari, que es compleixin unes 
condicions dignes. I que estableixi una taula d’intervenció perquè puguem tenir in-
fraestructures públiques que es dediquin a albergar els treballadors temporers en les 
zones en què sigui necessari, que entenem que és el que s’ha trencat fa anys, que fa 
anys que ho exigim al Govern i que entenem que aquest Govern ho ha de liderar des 
del primer dia. Perquè, si no ho comencem a liderar avui, en la següent campanya de 
recollida de fruita tornarem a veure imatges vergonyoses, com treballadors d’aquest 
país dormint al carrer durant la campanya de recollida de fruita. 

I entenem que aquesta és una situació que s’ha de trencar i que, com abans l’en-
tomi el Govern i abans lideri una resposta pública, coordinada amb els actors del 
territori, amb els actors productius, abans podrem començar a resoldre-la. Nosaltres 
no diem que es pugui resoldre en una setmana, que es pugui resoldre en un mes. Cal 
construir infraestructures, però cal posar-s’hi ja. Perquè, si no, cada any veurem les 
mateixes imatges.

I crec que és evident, i amb aquesta intervenció és evident, que la inacció del Go-
vern, en el fons, el que fa és generar un caldo de cultiu perquè creixin els discursos 
d’odi que criminalitzen els treballadors d’aquest país. I, per tant, fem-nos responsa-
bles, no només de respondre els discursos d’odi, sinó també de construir solucions 
públiques en aquest país.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara té una paraula, pel Grup de Junts, el senyor 
Joan Carles Garcia.

Joan Carles Garcia Guillamon

Gràcies, president. Sí, bé, jo també volia llegir el paràgraf que ha llegit el com-
pany Juvillà perquè, al final, reflecteix realment el discurs del que estem parlant. 

Abans, però, li compro el discurs del tema del català. És a dir, això que ha co-
mentat de posar un traductor si algú no entén el castellà, doncs apliqui’l al Congrés, 
que allà tenen possibilitats, i deixi’ns parlar en català al Congrés i que posin un tra-
ductor per a aquells que no parlin català o no entenguin el català perquè, al final, 
també és una llengua «oficial de España», el català, d’acord? Per tant, aquest discurs 
que ha fet avui aquí traslladi’l als seus companys del Congrés i que allà puguem par-
lar en català, com vostè pot parlar aquí el castellà. 

Dit això i passant ja a la PR, jo tenia la intenció de fer una mica el que ha fet 
el PSC, que és no contestar, perquè amb aquest paràgraf que ha llegit el company 
Juvillà, doncs, aquesta PR es llegeix per si mateixa, no? Però també vaig tenir la 
temptació d’anar-me’n a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Lleida i anar a 
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buscar informació. Perquè aquest discurs de l’odi, basat en criminalitzar tots aquells 
que arriben a Lleida a «temporanejar» la fruita, doncs algú l’ha de desmentir. I la 
millor manera de desmentir-ho és amb dades, perquè vostè diu aquí que «se aumen-
tan los robos, los hurtos, las drogas, consumo de drogas, etcétera» però no aporten 
cap dada. I, en canvi, jo sí que he anat a buscar-les. I les dades de Lleida del 2019, 
per exemple, del febrer, és que hi va haver 885 delictes i, al juliol, 921. Per tant, no 
és significatiu el creixement d’un mes amb un altre, de mes de temporers amb un 
mes de no temporers. Però és que el 2020 passem de 1.026 al febrer a 920 al juliol, 
amb la qual cosa tampoc existeix aquest augment de delictes que vostè propugna en 
aquesta PR. Però és que el 2021 estem exactament igual, anem de 891 a 912, amb la 
qual cosa no existeix un augment de delictes per vinguda de temporers i de treballa-
dors al sector de la fruita a Lleida. Per tant, no és veritat. És així de senzill. 

Vostè ha fet una PR falsa, basada en un discurs fals, amb un discurs basat... jo 
crec que, fins i tot, ratllant el delicte d’odi i que no se sustenta sota cap base esta-
dística. 

Per tant, és un discurs buit de contingut, però que, com deia el company de co-
muns, doncs té cert arrelament si no es contradiu. Per això vaig decidir no fer el que 
ha fet el PSC, que vaig estar molt temptat de fer-ho, perquè la veritat és que és molt 
lamentable el que avui hem pogut llegir aquí, però vaig decidir, al final, doncs re-
batre-ho amb dades, no?

I això passa a Lleida, però és que al Segrià passa exactament el mateix. Te podria 
llegir les dades i estaríem en la mateixa situació. Per tant, ni a Lleida ni al Segrià: 
mentida que l’arribada de temporers produeix nous delictes. L’augment de la delin-
qüència habitual o de desordres que es produeixen a l’estiu es produeix no només a 
Lleida, sinó a tot Espanya, perquè es produeix molta gent més al carrer: festes ma-
jors, concentracions de persones, etcètera. Però això és una situació normal en qual-
sevol racó del país. Per tant, no és cert.

I això algú ho ha de començar a dir, perquè, si no, aquest discurs acaba conver-
tint-se en un discurs que arriba, que és fàcil, que la gent el compra perquè no ha de 
pensar gaire, però que la realitat el desmenteix. I si continuem fent que aquest dis-
curs arribi i que sigui vox populi, mai millor dit, si em permeteu l’expressió, doncs 
ens equivocarem. Ens equivocarem perquè el que hem de fer aquí és rebatre aques-
tos arguments perquè la gent entengui que el que diuen aquesta gent de manera 
sistemàtica és mentida, i que aquesta mentida, per molt que es repeteixi, no es pot 
convertir en una veritat. Perquè si convertim això en una veritat, serem còmplices 
dels delictes d’odi que la gent de VOX promou. 

Dit això, en la campanya de la fruita d’enguany de Lleida respecte a la del 2020 
s’ha produït un canvi brutal. El tema del covid va fer molt mal l’any passat i, en-
guany, gràcies a l’avançament i al treball que ha fet la delegació del Govern de la 
Generalitat amb l’anterior delegat, el Ramon Ferrer, o amb el delegat actual, el Ber-
nat, o fins i tot amb la cap de l’oficina, la Violant Cervera, actualment consellera, 
doncs ha fet que s’hagin produït, amb el Departament de Salut, unes connexions i 
uns treballs en conjunt que han produït uns cribratges i unes vacunacions massives 
dels temporers i que no han produït els greus problemes que vam viure el 2020.

Per tant, no parlem més d’aquest tipus de PRs, no portem més aquest tipus de PRs  
al Parlament perquè això és massa seriós per fer demagògia d’aquesta manera. Par-
lem dels preus justos que necessiten els nostres pagesos; parlem de la fruita a la 
PAC; parlem de les polítiques d’assegurances; parlem de la reducció de mòduls de 
l’IRPF, com he fet jo al meu ajuntament, que he demanat ja de manera sistemàtica 
que es redueixin els mòduls de l’IRPF per als meus pagesos perquè han patit una 
pedregada que els hi ha reduït la producció de préssec al cinquanta per cent. Parlem 
d’això quan parlem de PRs de fruita dolça, no parlem dels temporers, que no supo-
sen un problema de seguretat per al Segrià ni per a Lleida. 

Com sempre, han tornat a pixar fora de test, com diem al meu poble.
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El vicepresident 

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara tindria la paraula lo senyor Antoni Flores, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana.

Antoni Flores i Ardiaca

Bé, moltes coses, o algunes de les coses que volia dir, ja les han dit els meus 
companys anteriors. 

Jo crec que aquest any, abans de l’inici de la campanya de la fruita, de les reu-
nions de coordinació, xerrades informatives que es van fer a pagesos, treballadors i 
treballadores del sector, o sigui, han influït perquè hi hagués una campanya normal, 
per dir-ho d’alguna manera. Crec que ha estat molt bé. I fruit d’aquesta coordinació, 
com ja han dit, hi ha hagut vacunacions massives a l’inici de campanya, cribratges, 
s’han habilitat espais per a casos positius que poguessin sortir. 

I, naturalment, també m’ha cridat l’atenció el paràgraf comú amb tots, no? O si-
gui, afirmar que la campanya de recollida de fruita comporta un augment de delin-
qüència és un prejudici discriminatori i amb connotacions xenòfobes, directament. 
Per desgràcia, és un tractament que els diputats de VOX ens tenen acostumats a fer-
ho. Parlen de garantir la seguretat de les persones. Sí, la seguretat de les persones 
no s’ha de garantir només per la campanya de la fruita. I, a part, això ja es tracta 
amb les juntes de seguretat local, que allí, doncs, es determinen les necessitats rela-
cionades amb situacions temporals, com poden ser temporada turística i la mateixa 
campanya de la fruita.

El problema de treballadors sense permís de treball no s’hauria d’observar des 
d’una visió policial, sinó que crec que s’hauria d’abordar des d’un punt de vista so-
cial i de drets laborals. 

Sumar-me a moltes de les coses que han dit, de que s’ha de procurar garantir 
preus del producte. 

I, per acabar, evidentment, el nostre grup votarà en contra d’esta PR.
Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor diputat. Me deixeu acabar lo torn, com havia dit abans, al 
senyor Vergés, que m’ho ha demanat per al·lusions. Li prego que no obrim un debat 
estèril, d’acord? I té el temps per un minut, solament per a parlar de les al·lusions 
directament a la seua persona i no res més.

Salvador Vergés i Tejero

D’acord. Moltes gràcies, president. Doncs, fent ús..., en virtut de l’article 87 del 
Reglament, per al·lusions personals, doncs vull contestar el diputat de VOX i reafir-
mar-me en que, efectivament, em molesta i m’entristeix que s’utilitzi el castellà en el 
Parlament de Catalunya. I també li voldria afegir que també em molesta i m’entris-
teix que hi hagi un grup com el seu, com VOX, amb els seus postulats, en el Parla-
ment de Catalunya. 

I, finalment, dir-li que Lleida és «Lleida» tant en català com en castellà, i no pas 
«Lérida», com a vostè li agrada utilitzar.

Gràcies.

El vicepresident

Sense més, si no hi ha cap...
(Lluïsa Llop i Fernàndez demana per parlar.)

Lluïsa Llop i Fernàndez 

Perdó, és una qüestió de que el diputat Eugeni Villalbí substitueix la diputada 
Meritxell Serret.
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El vicepresident

Perfecte. Doncs, bé, ara, si no hi ha cap assumpte més, podem entrar ja en vo-
tació? (Pausa.)

Vots a favor de la PR?
Abstencions?
Vots en contra?
Bé, doncs queda rebutjada la proposta per 1 vot a favor i 15 vots en contra, sense 

cap abstenció. 
Moltes gràcies. S’aixeca la sessió. 

La sessió s’aixeca a un quart de sis de la tarda i catorze minuts.
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